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REFERATY

OCENA CECH UŻYTKOWYCH LINII HODOWLANYCH
ORAZ EKSPERYMENTALNYCH MIESZAŃCÓW F1 MARCHWI,
POMIDORA I OGÓRKA
Piotr Kamiński, Marzena Nowakowska, Urszula Kłosińska, Elżbieta Kozik,
Wojciech Szczechura, Katarzyna Nowak, Anna Wrzodak, Justyna Grzybowska
W Pracowni Genetyki i Hodowli Roślin Warzywnych Instytutu Ogrodnictwa w ramach
Zadania 1.1. Programu Wieloletniego realizowany jest projekt mający na celu wytworzenie
nowych odmian heterozyjnych dla ważnych gospodarczo gatunków roślin warzywnych
w oparciu o materiały wyjściowe charakteryzujące się wysoką jakością plonu, odpornością na
najważniejsze choroby i stresy abiotyczne, wysoką wartością odżywczą i prozdrowotną oraz
dobrą przydatnością do przetwórstwa i przechowalnictwa. Badania są prowadzone przy
wykorzystaniu konwencjonalnych oraz biotechnologicznych metod hodowli zintegrowanych
z nowoczesną analityką fizykochemiczną i sensoryczną. Przy realizacji zadania wykorzystane
są oryginalne materiały hodowlane otrzymane w Instytucie oraz materiały uzyskane w wyniku
współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi i bankami genów.
W roku 2017 celem badań była ocena materiałów hodowlanych oraz eksperymentalnych
mieszańców F1 marchwi, pomidora i ogórka pod względem najważniejszych cech
agrobotanicznych, wartości odżywczej, prozdrowotnej, przydatności do przetwórstwa
i przechowalnictwa oraz analiza sensoryczna.
Marchew
W doświadczeniu porównawczym na polu doświadczalnym Instytutu Ogrodnictwa
w Skierniewicach oceniono cechy użytkowe dwunastu linii wsobnych oraz czterech
mieszańców heterozyjnych marchwi w porównaniu do dwóch odmian kontrolnych: Perfekcja
i Koral. Linie wsobne odznaczały się dobrym wyrównaniem badanych cech morfologicznoużytkowych lecz różniły się między sobą pod względem średniej masy korzenia: od 0,05kg
(P603) do 0,21 kg (S604, S607), a także jego długości: od 16,2 cm (P603) do 25,6 cm (S604),
średniej szerokości: od 2,4 cm (S606) do 5,2 cm (S607) oraz udziału walca osiowego: od
33,3% (S605) do 60% (P602) (Tabela 1).
Tabela 1. Cechy morfologiczne korzeni wyselekcjonowanych linii i mieszańców F1 marchwi.
Genotyp

Średnia masa
korzenia (kg)

Średnia długość
korzenia (cm)

Średnia szerokość
korzenia (cm)

% walca osiowego

S601
S602
P602
S603
P603
S604
S605
S606
S607
S901
P902
P10020
E59
E66
E73
E96
Perfekcja
Koral
Średnia

0,12
0,11
0,12
0,11
0,05
0,21
0,15
0,13
0,21
0,13
0,15
0,17
0,17
0,19
0,16
0,15
0,21
0,16
0,15

20,1
18,5
18,8
18,3
16,2
25,6
20,2
19,3
18,5
15,2
15,2
18,0
21,4
20,0
18,8
20,4
22,0
20,0
19,3

3,7
3,2
3,0
3,0
2,1
3,1
3,3
2,4
5,2
3,6
3,5
4,0
4,4
4,5
4,3
4,6
5,1
5,2
3,8

54,1
56,3
60,0
55,0
40,5
29,0
33,3
54,2
46,2
41,7
37,1
40,0
47,7
42,2
53,5
60,9
49,0
53,8
47,5
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Najwyższy plon ogólny (odpowiednio 14,92 i 13,58 kg/poletko) uzyskano dla linii S603,
S607, największy udział plonu handlowego w plonie ogólnym dla linii S605, S602
(odpowiednio 92,7% i 81,5%). Genotypy marchwi różniły się pod względem budowy
morfologicznej liści oraz poziomu podatności na mączniaka prawdziwego i plamistość liści
naci. Trzy linie (S603, P603, S607) posiadały najwyższy poziom odporności, natomiast linie
S605, S602, P602 były najbardziej podatne na patogeny (Tabela 2). Liniami o najkorzystniejszych cechach użytkowych korzeni a jednocześnie zróżnicowanymi pod względem
cech morfologicznych i pochodzenia były S602, S603, S604, S606, P902, S901.
Wykorzystanie tych linii w procesie hodowli może pozwolić na uzyskanie efektu heterozji
w postaci bujności mieszańcowej, widocznej zarówno w podniesieniu poziomu odporności,
jak również wyższym plonowaniu form mieszańcowych.
Cztery eksperymentalne mieszańce F1 charakteryzowały się niskim (E66, E73), średnim
(E96) lub wysokim (E59) poziomem podatności na plamistość liści i mączniaka prawdziwego.
Plon całkowity badanych mieszańców F1 marchwi był wyższy niż linii wsobnych i wynosił od
19,02 kg/poletko (E73) do 33,24 kg/poletko (E66) (Tabela 2). Najwyższym udziałem plonu
handlowego w polnie ogólnym (65%) odznaczał się mieszaniec E73. Wszystkie mieszańce
były wyrównane pod względem cech morfologicznych korzeni i posiadały cechy typowe dla
odmian użytkowych wykorzystanych jako wzorzec (Perfekcja, Koral).
Tabela 2. Plonowanie wyselekcjonowanych linii hodowlanych i eksperymentalnych mieszańców
F1 oraz poziom odporności na mączniaka prawdziwego i plamistość naci marchwi.
Genotyp

Plon
całkowity
kg/poletko

Udział plonu
handlowego w
ogólnym (%)

Korzenie chore
(%)

Korzenie
niehandlowe
(spękane,
niekształtne)
(%)

Plamistość liści
(Alternaria
dauci)*

Mączniak prawdziwy
(Erysiphe heraclei)*

S601

7,2

73,6

0,0

26,4

5

7

S602

6,5

81,5

0,0

18,5

8

8

P602

5,28

68,9

0,0

31,3

6

7

S603

13,58

80,7

0,0

19,3

3

1

P603

6,03

60,4

2,2

36,5

3

1

S604

10,9

43,3

3,1

53,6

4

2

S605

7,98

92,7

0,0

7,3

8

10

S606

5,46

76,9

0,0

23,1

7

5

S607

14,92

49,9

0,0

50,1

3

1

S901

9,06

54,1

2,2

43,7

6

4

P902

6,07

41,5

0,0

58,5

6

4

P10020

8,08

74,9

0,0

25,1

5

4

E59

24,13

51,6

0,4

48,1

8

7

E66

33,24

41,9

15,0

43,0

3

3

E73

19,02

67,7

0,0

32,3

4

3

E96

19,53

65,2

1,7

33,1

5

5

Perfekcja

23,4

75,2

1,9

22,9

3

3

Koral

13,87

67,8

0,0

32,2

4

3

Średnia

13,01

64,9

1,5

33,6

5,1

4,3

Kontrola

*0 - brak porażenia, 10 - 100% porażenia powierzchni części nadziemnej

Linie hodowlane i mieszańce heterozyjne marchwi zostały wysoko ocenione pod względem
ich jakości sensorycznej oraz zawartości wybranych składników chemicznych korzeni.
Najwyższą zawartością suchej masy charakteryzowała się linia S604 (14,37%), najniższą zaś
linia S606 (12,56%). Pod względem zawartości polifenoli oceniane linie różniły się bardzo
wyraźnie od 216 mg/kg (S901) do 301 mg/kg (S603). Linia S607 odznaczała się najwyższą
zawartością cukrów ogółem (7,2%), natomiast najniższą – linia P603 (4,4%). Na szczególną
uwagę zasługuje zróżnicowana zawartość karotenu: od wysokiej dla linii S603 (108,8 mg/kg)
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do dwukrotnie niższej dla linii S901 (46,1 mg/kg). Mieszańcem F1 o najwyższej suchej masie
(16,61%), średniej zawartości polifenoli (215 mg/kg) oraz najwyższej zawartości cukrów
(7,2%) oraz karotenu (113,7 mg/kg) był mieszaniec E73. Najwyższe noty oceny ogólnej
jakości uzyskały mieszańce E73, E59 oraz linie S606 i S604. Nieznacznie niższą jakością
sensoryczną charakteryzowały się linie P603 i S603.
Pomidor
Celem badań była ocena plonowania 15. eksperymentalnych mieszańców F1 pomidora pod
osłony w porównaniu do 3. odmian kontrolnych: Cykada F1 (odmiana własnej hodowli),
Admiro F1 (De Ruiter Seeds) oraz Edamso F1 (Syngenta). Doświadczenie założono w połowie
lutego w cyklu wiosenno-letnim w warunkach bezglebowej uprawy na wełnie mineralnej,
w 3 powtórzeniach metodą losowanych bloków z 10. roślinami na poletku. Rośliny
prowadzone były na osiem gron. Owoce zbierano jeden raz w tygodniu, począwszy od
1 czerwca do 10 sierpnia i sortowano zgodnie z przyjętymi dla tego gatunku normami (IA - >
6.0 cm, IB – 4.5-6.0, II - < 4.5, małe, niekształtne, spękane i chore).
Spośród eksperymentalnych mieszańców F1, najwyższym potencjałem plonotwórczym
charakteryzował się mieszaniec E 1470 (plon ogólny – 23,3 kg/m2, plon handlowy
– 22,2 kg/m2; Rys. 1), który wysokością plonowania nieznacznie ustępował najlepiej
plonującemu ze wszystkich badanych mieszańców F1 – ‘Edamso’ F1 oraz przewyższał dwie
pozostałe odmiany kontrolne: Admiro F1 (plon ogólny – 21,9 kg/m2, plon handlowy
– 21,2 kg/m2) i Cykadę F1 (plon ogólny – 17,8 kg/m2, plon handlowy – 17,5 kg/m2).
W następnej kolejności uplasowały się trzy mieszańce F1: E 1467, E 1469, E 1472, których
plon kształtował się na poziomie odmiany Admiro F1. Pozostałe mieszańce F1 pod względem
wysokości plonu przewyższały lub były zbliżone do odmiany Cykada F1.
Trzynaście z 15. badanych eksperymentalnych mieszańców F1 przewyższało wysokością
plonu wczesnego zarówno ‘Edamso’ F1, jak i ‘Admiro’ F1 (Rys. 1). Najlepsza wczesność
cechowała pięć mieszańców F1: E 1418, E 1467, E 1469, E 1470, E 1472, których plon
wczesny był wyższy o 37-45% od plonu najwcześniejszej z odmian kontrolnych - Cykady F1.
W stosunku do pozostałych odmian kontrolnych różnice te były jeszcze większe; plon
wczesny tych mieszańców był wyższy odpowiednio o 79-87% oraz 104-117% w porównaniu
do ‘Admiro’ F1 i ‘Edamso’ F1. Z kolei wczesność sześciu innych eksperymentalnych
mieszańców F1 kształtowała się na poziomie odmiany Cykada F1. Ze względu na wysoki plon
wczesny, mieszańce te mogą być szczególnie przydatne do wczesnych nasadzeń wiosennych.
Uwzględniając procentowy udział owoców największych o Ø powyżej 6 cm oraz wielkość
owocu handlowego, 8 eksperymentalnych mieszańców F1 zaklasyfikowano jako wielkoowocowe, natomiast 7 pozostałych jako średnioowocowe. W pierwszej grupie najlepszą
strukturą plonowania oraz największym owocem (219 g) odznaczył się mieszaniec E 1467,
u którego udział owoców dużych (frakcja IA) w plonie ogólnym kształtował się na poziomie
94%, nieznacznie przewyższając ‘Edamso’ F1 (93%). Bardzo dobrą i wyrównaną strukturą
plonu cechowały się również cztery inne mieszańce: E 1432, E 1434, E 1472, E 1485,
u których owoce frakcji IA stanowiły ok. 91-92% plonu ogólnego, a średnia ich masa
wynosiła od 201 do 210 g. Natomiast wśród mieszańców średnioowocowych masa owocu
frakcji IA wynosiła od 142-182 g (Rys. 2). Należy również zwrócić uwagę na bardzo wysoką
jakość plonu badanych mieszańców F1 (94-99 % owoców handlowych w plonie ogólnym).
Większość badanych mieszańców charakteryzowała się wysoką twardością na poziomie
odmian standardowych oraz okrągłym, czasem lekko spłaszczonym, wielokomorowym
owocem o intensywnym, czerwonym wybarwieniu z bardzo ładnym połyskiem oraz
doskonałym smakiem.
Wszystkie badane eksperymentalne mieszańce F1 cechują się kompleksową odpornością na
wirusa mozaiki pomidora (ToMV), fuzaryjne więdnięcie (FOL, rasa 1 i 2) oraz fuzaryjną
zgorzel szyjki i podstawy łodyg (FORL).
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Uwzględniając wszystkie analizowane cechy jakościowe i ilościowe, wśród badanych
mieszańców warto wyróżnić cztery nowo wyhodowane mieszańce F1: E 1432, E 1434, E 1470
oraz E 1472. Mieszańce te odznaczyły się wysokim potencjałem plonotwórczym oraz co
należy podkreślić, bardzo dobrą wczesnością i jakością plonu.
kg/m2

Plon handlowy

Plon ogólny

Plon wczesny

30
25
20
15

10
5
0

Plon wczesny - suma z trzech pierwszych zbiorów.
Słupki błędów pokazują odchylenie standardowe.

Rys. 1. Wysokość plonu ogólnego, handlowego i wczesnego (kg/m2) eksperymentalnych mieszańców
F1 i odmian standardowych.
IA

g
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E1469
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E1472
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E1477

E1481

E1485

E1478

E1418

Cykada F1

E1444

0

IA – Ø > 6.0 cm, IB – Ø 4.5-6.0
Słupki błędów pokazują odchylenie standardowe.

Rys. 2. Średnia masa owocu frakcji IA, i IB eksperymentalnych mieszańców F1 i odmian standardowych.

Ogórek
Cechy użytkowe eksperymentalnych mieszańców F1 ogórka oceniono na polu
doświadczalnym Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz w Stacji Doświadczalnej
Oceny Odmian COBORU w Tarnowie k/Wrocławia. Oba doświadczenia założono w drugiej
połowie maja wysiewając nasiona ogórka w dwurzędowe poletka o długości 5 m
(100 nasion/poletko/powtórzenie). Nie stosowano żadnych zabiegów ochrony chemicznej
przeciwko chorobom grzybowym i bakteryjnym. Obiektem badań w doświadczeniu
prowadzonym w IO w Skierniewicach było osiem eksperymentalnych mieszańców F1, spośród
których cztery oceniono także w SDOO w Tarnowie. Ich wartość gospodarczą określono
w porównaniu do dwóch odmian kontrolnych (Śremski F1, Aladyn F1) na podstawie
wysokości plonu wczesnego, ogólnego i handlowego, struktury plonowania, cech morfologicznych owoców, oraz podatności na choroby. W doświadczeniu prowadzonym
w Skierniewicach wszystkie eksperymentalne mieszańce istotnie przewyższyły odmianę
kontrolną Aladyn F1 pod względem wysokości plonu handlowego i ogólnego (Rys. 3a).
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Rys. 3. Plonowanie badanych mieszańców F1 ogórka polowego w Skierniewicach (a) i Tarnowie (b).

W obu lokalizacjach oceniono także stopień zdrowotności roślin poszczególnych odmian na
podstawie procentowego porażenia powierzchni liści przez patogeny. Pięć z ośmiu badanych
w Skierniewicach eksperymentalnych mieszańców F1 charakteryzowało się stabilnym i bardzo
wysokim stopniem odporności na mączniaka rzekomego (porażenie od 2 do 5,5%),
przewyższającym odporną odmianę kontrolną Aladyn F1 (10%) w czasie najintensywniejszego
rozwoju choroby (III termin obserwacji) (Rys. 4a). W przeciwieństwie do wystąpienia
objawów mączniaka rzekomego w Skierniewicach, w Tarnowie intensywnie rozwijał się
mączniak prawdziwy, ale tylko na kontrolnej odmianie podatnej Śremski F1 (71%) (Rys. 4b).
Natomiast cztery eksperymentalne mieszańce odznaczyły się bardzo słabym nasileniem
objawów tej choroby od 1% (G 3253) do 14% (SKW 1916), co świadczy o ich wysokim
poziomie odporności na mączniaka prawdziwego.
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Rys. 4. Nasilenie objawów mączniaka rzekomego na roślinach mieszańców F1 ogórka w warunkach
naturalnej infekcji w Skierniewicach (a) oraz mączniaka prawdziwego w Tarnowie (b) wyrażone procentowym porażeniem liści przez patogeny (0% - brak objawów choroby, 100% - całkowite porażenie roślin).

W kolejnym etapie badań oceniono parametry fizykochemiczne ogórków świeżych oraz
przydatność do przetwórstwa 6. nowych mieszańców F1 ogórka w porównaniu z dwiema
odmianami wzorcowymi: Aladyn F1 i Śremski F1. Oceniane odmiany ogórka były najmniej
zróżnicowane pod względem zawartości suchej masy i twardości. Większe różnice
stwierdzono dla zawartości witaminy C, której najwięcej odnotowano u kontrolnej odmiany
Śremski F1 (17,8 mg/100 g) i odmiany SKW 1916 (15,7 mg/100 g), a najmniej u G 6
(10,2 mg/100 g). Badane odmiany najbardziej różniły się zawartością azotanów. Najmniejszą
tendencją do ich kumulacji charakteryzował się mieszaniec SKW 1916 (155 mg/kg św. m.),
natomiast największą – kontrolna odmiana Aladyn F1 (245 mg/kg św.m.). Stwierdzono
nieznaczne różnice pomiędzy odmianami w jakości sensorycznej czyli intensywności smaku,
zapachu, barwy, tekstury i oceny ogólnej jakości. Owoce wszystkich eksperymentalnych
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odmian ogórka oceniane bezpośrednio po zbiorze uzyskały wysokie noty oceny ogólnej
(powyżej 7 j.u.) przewyższając odmianę kontrolną Aladyn F1 (6,14 j.u.). Dokonana po dwóch
miesiącach od momentu zakiszenia ocena sensoryczna owoców kwaszonych również
wykazała, że badane mieszańce F1 charakteryzowały się bardzo dobrą jakością. Najwyższe
noty w ocenie ogólnej uzyskały kwaszeniaki odmiany SKW 1916 (7,7 j.u.). Wyróżniały się
one ładną, zielonkawo-oliwkową barwą, małą i zwartą komorą nasienną bez pustych
przestrzeni, bardzo chrupką konsystencją, doskonałymi cechami smakowymi oraz smakiem
typowym dla kiszonych ogórków. Pozostałe odmiany, za wyjątkiem G 6 (5,86 j.u.) oceniono
na podobnie wysokim poziomie.

Badania wykonano w ramach zadania 1.1 „Wytworzenie materiałów wyjściowych do hodowli mieszańców
F1 wybranych gatunków warzyw z uwzględnieniem cech jakościowych, odpornościowych
i prozdrowotnych”
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HODOWLA ODPORNOŚCIOWA, JAKOŚCIOWA I ADAPTACYJNA
ROŚLIN SADOWNICZYCH UPRAWIANYCH W WARUNKACH
POLSKI: TWORZENIE I WDRAŻANIE POSTĘPU BIOLOGICZNEGO
W 2017 ROKU
Edward Żurawicz, Stanisław Pluta, Bogumiła Badek, Maria Buczek, Sylwia KellerPrzybyłkowicz, Anita Kuras, Mariusz Lewandowski, Agnieszka Masny, Bogusława
Napiórkowska, Łukasz Seliga, Marek Szymajda
Postęp biologiczny w sadownictwie oznacza zwiększanie potencjału produkcyjnego
sadownictwa pod względem ilościowym i/lub jakościowym poprzez odkrywanie
i wykorzystywanie możliwości biologicznych roślin, ale bez zwiększenia nakładów na
produkcję. Najważniejszym nośnikiem tego postępu są nowoczesne odmiany roślin
sadowniczych i podkładki dla drzew owocowych, otrzymywane w procesie hodowli twórczej.
Nowe odmiany dostarczają owoców o cechach lepiej odpowiadających wymaganiom
producentów, konsumentów i przetwórców oraz są lepiej przystosowane do zmieniających się
warunków środowiska naturalnego niż odmiany, które już są uprawiane. Z kolei nowe
podkładki umożliwiają pełną ekspresję pożądanych cech fenotypowych odmian i decydują
o ich walorach produkcyjnych. Nowe genotypy umożliwiają także wdrażanie nowych
technologii uprawy roślin sadowniczych, nowoczesny obrót owocami oraz wytwarzanie
innowacyjnych produktów o wysokiej wartości prozdrowotnej. Wprowadzenie do uprawy
nowych odmian i podkładek umożliwia zwiększenie plonów i obniżenie kosztów produkcji
owoców, co pozwala na podnoszenie konkurencyjności produkcji sadowniczej. Uprawa
odmian odpornych na choroby i szkodniki pozwala na eliminację lub daleko idące
ograniczenie stosowania pestycydów, wpływających destrukcyjnie na środowisko
i negatywnie na zdrowie człowieka. Z kolei odmiany o dobrej zdolności adaptacyjnej do
lokalnych warunków środowiska są bardziej odporne na mróz i tolerancyjne na okresowe
niedobory wilgoci w glebie, co przyczynia się do zmniejszenia strat związanych
z prowadzeniem sadów i plantacji krzewów owocowych i roślin jagodowych.
Celem badań realizowanych w ramach Programu Wieloletniego, zadanie 1.2 jest
wytworzenie i wdrożenie do produkcji sadowniczej nowych genotypów (odmian) roślin
sadowniczych, wartościowszych pod względem ważnych cech użytkowych niż znajdujące się
w uprawie, dla zwiększenia opłacalności, konkurencyjności i innowacyjności produkcji
owoców w Polsce. Prowadzone prace obejmują następujące gatunki roślin sadowniczych:
jabłoń, śliwa, wiśnia, brzoskwinia, morela, porzeczka czarna, agrest, borówka wysoka
(amerykańska), malina, świdośliwa, truskawka oraz podkładki wegetatywne dla jabłoni.
W roku 2017 prace związane z realizacją zadania obejmowały:
1) Dobór komponentów rodzicielskich do nowych programów krzyżowań, na podstawie
oceny cech fenotypowych i analizy pokrewieństwa genetycznego;
 Dokonano oceny cech fenotypowych 1 009 genotypów rodzicielskich, w tym: 14
genotypów jabłoni, 324 śliwy, 341 wiśni, 31 brzoskwini, 51 moreli, 54 porzeczki
czarnej, 35 agrestu, 86 borówki wysokiej, 37 świdośliwy, 8 maliny, 17 truskawki oraz
11 podkładek wegetatywnych dla jabłoni. W obrębie każdego gatunku wytypowano
najlepsze genotypy, które wykorzystane będą w programach krzyżowań.
Analizę pokrewieństwa genetycznego przeprowadzono dla odmian jabłoni: ‘Putinka’, ‘Pink
Braeburn’, ich form rodzicielskich ‘Braeburn’ i ‘Pinova’ oraz klonu jabłoni o numerze 69
(J-2003-05), którego formami matecznymi są odmiany ‘Melfree’ i ‘Sawa’; 10 genotypów
porzeczki czarnej (‘Dlinnokistnaja’, ‘Titania’, ‘Tihope’, D13 B/11, ‘Sanjuta’, ‘Foxendown’,
‘Big Ben’, ‘Bona x Ceres/13’, ‘Polares’ i ‘Kupolinaj’) oraz 10 genotypów agrestu
(‘Captivator’, ‘Rochus’, ‘Spine Free’, ‘Resika’, ‘Hinsel’, ‘Macurines’, ‘Rodnik’, ‘Kamieniar’,
‘Kati’ i ‘Pax’). W przypadku jabłoni najniższy stopień zróżnicowania genetycznego
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odnotowano dla odmiany ‘Melfree’ (35% podobieństwa), natomiast odmiany ‘Braeburn’ oraz
‘Pink Braeburn’ wykazały wysoki stopnień podobieństwa genetycznego (85% podobieństwa).
Dla badanego perspektywicznego klonu 69, pochodzącego ze skrzyżowania odmian ‘Melfree’
i ‘Sawa’, odnotowano wysoki stopnień podobieństwa z odmianą ‘Sawa’ będącą jego formą
ojcowską. Stopień pokrewieństwa badanych genotypów porzeczki czarnej określono
w granicach od 46 do 74%. Najwyższe podobieństwo genetyczne zaobserwowano dla odmian
‘Titania’ i ‘Tihope’, a najbardziej odmienna genetycznie była odmiana ‘Dlinnokistnaja’.
W przypadku badanych genotypów agrestu stopień ich pokrewieństwa określono w granicach
od 47 do 93%. Najwyższe podobieństwo genetyczne zaobserwowano dla odmian ‘Spine Free’
i ‘Captivator’, a najbardziej oddalone genetycznie były odmiany ‘Pax’ i ‘Rochus’.
2) Krzyżowanie (zapylanie kwiatów) wybranych form rodzicielskich;
 W ramach programów krzyżowań 10 gatunków roślin sadowniczych wykonano 305
kombinacji zapyleń, w tym: jabłoń – 22 kombinacje zapyleń, śliwa – 31, wiśnia – 14,
brzoskwinia – 30, morela – 14, borówka wysoka – 73, świdośliwa – 24, malina – 51,
truskawka – 37, podkładki wegetatywne dla jabłoni – 9.
3) Zbiór owoców, wybieranie nasion, stratyfikacja i wysiew nasion;
 W ramach realizacji tego etapu zadania zebrano łącznie 9 077 owoców, z których
wydobyto 132 251 nasion następujących gatunków: jabłoń – 76 owoców (477 nasion);
śliwa – 866 owoców (866 nasion); wiśnia – 594 owoców (459 nasion); brzoskwinia
– 1 158 owoców (1 100 nasion); morela – 1 139 owoców (1 135 nasion); borówka
wysoka – 2 963 owoce (ok. 55 tys. nasion); świdośliwa – 757 owoców (ok. 3,5 tys.
nasion); malina – 450 owoców (29 460 nasion); truskawka – 1 019 owoców (około
40 000 nasion), podkładki wegetatywne dla jabłoni – 55 owoców (254 nasiona).
 Po stratyfikacji nasiona wszystkich gatunków zostały wysiane do doniczek w szklarni.
4) Produkcja siewek (klasyczna i przez embryo rescue) i ich selekcja we wczesnym stadium
rozwoju na podstawie cech fenotypowych i wyników genotypowania;
 Prowadzono produkcję i selekcję 21 533 siewek, w tym: jabłoni – 1 241 szt., śliwy – 180 szt.,
wiśni – 600 szt., brzoskwini – 90 szt., moreli – 220 szt., porzeczki czarnej – 4 350 szt.,
agrestu – 785 szt., borówki wysokiej – 2 241 szt., świdośliwy – 191 szt., maliny – 8 216
szt., truskawki – 3 361 szt., podkładki wegetatywne dla jabłoni – 58 szt.
Do produkcji siewek metodą embryo rescue pobrano zarodki dwóch genotypów wiśni
(‘Granda’ i ‘Wanda’ – 240 zarodków) i dwóch genotypów brzoskwini (‘Harnaś’ i Nr 3847
– 208 zarodków). W przypadku genotypu nr 3847 wzrost (wytwarzanie organów korzeń, pęd)
podjęły zarodki zebrane w fazie dojrzałości (45%) natomiast dla odmiany ‘Harnaś’ dalszy
rozwój podjęły zarodki pobrane 2 tygodnie przed osiągnięciem dojrzałości (55%). U wiśni
zaobserwowano kiełkowanie pojedynczych zarodków.
5) Uprawa, ocena i selekcja siewek w polowych kwaterach selekcyjnych;
 W kwaterach selekcyjnych kontynuowano uprawę, prowadzono ocenę siły wzrostu
i owocowania oraz selekcję 72 195 siewek, z których wyselekcjonowano 377
pojedynków: jabłoń – 3 966 siewek (wyselekcjonowano 20 pojedynków), śliwa – 1 578
siewek (wyselekcjonowano 5 pojedynków), wiśnia – 4 440 siewek (wyselekcjonowano
5 pojedynków), brzoskwinia – 1 798 siewek (wyselekcjonowano 5 pojedynków), morela
– 3 580 siewek (wyselekcjonowano 10 pojedynków), porzeczka czarna – 6 787 siewek
(wyselekcjonowano 54 pojedynki), agrest – 2 250 siewek (wyselekcjonowano 20
pojedynków), borówka wysoka – 13 418 siewek, świdośliwa – 870 siewek, malina
– 20 254 siewki (wyselekcjonowano 12 pojedynków), truskawka – 10 910 siewek
(wyselekcjonowano 241 pojedynków), podkładki wegetatywne dla jabłoni – 2 344
siewki (wyselekcjonowano 5 pojedynków).
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6) Rozmnażanie (tradycyjne i w kulturach in vitro) wyselekcjonowanych pojedynków
o określonym statusie mieszańca (molekularna weryfikacja tożsamości genetycznej) dla
uzyskania cennych klonów;
 Tradycyjnie rozmnożono 346 pojedynków następujących gatunków: jabłoń – 22
pojedynki, śliwa – 3, wiśnia – 5, brzoskwinia – 5, morela – 25, porzeczka czarna – 18,
malina – 17, truskawka – 241, podkładki wegetatywne dla jabłoni – 10.
 W kulturach in vitro rozmnożono 20 klonów hodowlanych borówki wysokiej i 6
genotypów truskawki.
Założono kultury z 6 odmian truskawki: ‘Granda Rosa’, ‘Pink Rosa’, ‘Panvik’, ‘Granat’,
‘Hokent’ i ‘Elkat’. Po uzyskaniu odpowiedniej liczby pędów rośliny ukorzeniono i wysadzono
do podłoża. Aklimatyzacji w warunkach szklarni poddano 300 pędów odmiany ‘Granda
Rosa’, 200 – ‘Pink Rosa’, 300 – ‘Panvik’, 300 – ‘Granat’. W przypadku odmian ‘Hokent’
i ‘Elkat’ kontynuowane są pasaże na pożywce rozkrzewiającej w celu uzyskania odpowiedniej
ilości materiału.
 Zweryfikowano tożsamość genetyczną 30 klonów następujących gatunków: jabłoń
– 22 pojedynki, śliwa – 2, wiśnia – 1, brzoskwinia – 1, truskawka – 4.
Zweryfikowano tożsamość genetyczną 22 siewek jabłoni uzyskanych w wyniku
krzyżowania form rodzicielskich odmian: ‘Rajka’, ‘Retina’, ‘Ligol Redspur’, ‘Trinity’, U211,
‘Reglindis’, ‘Ariwa’, ‘Gold Milenium’, ‘Rubinola’, ‘Rosana’, ‘Free Redstar’, ‘Idared’, ‘Ligol
Red’, ‘Ligolina’, ‘Melfree’; 2 klonów śliwy o numerach S-279 (‘Kalipso’ x ‘Ruth Gerstetter’)
i S-288 (‘Kalipso’ x ‘Cacanska Rana’); klonu wiśni W-45 (‘Łutówka’ x ‘Granatnaja’); klonu
brzoskwini: B-KD1/2/18 (Nr 170 x ‘Inka’) oraz 4 odmian truskawki: ‘Panvik’, ‘Elsariusz’,
‘Filut’, ‘Marduk’ (każda reprezentowana przez 10-15 pojedynków). Do weryfikacji statusu
mieszańca badanych gatunków roślin wykorzystano łącznie 127 markerów molekularnych
(ISSR oraz SSR) i przeprowadzono ponad 11 tys. reakcji PCR, w wyniku których
zidentyfikowano amplikony o długości od 90-3500 pz., różnicujące genotypy poszczególnych
gatunków roślin sadowniczych. Po przeprowadzeniu analiz porównawczych uzyskanych
fragmentów DNA, potwierdzono tożsamość genetyczną każdego z testowanych genotypów
oraz status genetyczny (pochodzenie od krzyżowanych form rodzicielskich) wytypowanych
form mieszańcowych.
7) Ocena wartości produkcyjnej klonów selekcyjnych w kolekcji klonów i rozmnożenie
najcenniejszych klonów;
 W kolekcji klonów oceniano 4 931 klonów (wyselekcjonowano 206 klonów do
rozmnożenia) następujących gatunków: jabłoń – oceniano 119 klonów/ wytypowano do
rozmnożenia 4 klony, śliwa – 314/ 3, wiśnia – 331/ 3, brzoskwinia – 17/ 3, morela – 20/ 3,
porzeczka czarna – 2 336/ 148, agrest – 123/ 7, borówka wysoka – 1 134/ 0, malina
– 10/ 5, truskawka – 329/ 28, podkładki wegetatywne dla jabłoni – 198/ 2.
8) Zakładanie i prowadzenie doświadczeń porównawczych z klonami selekcyjnymi przed
zgłoszeniem odmian do badań rejestrowych;
 Założono nowe doświadczenia odmianowo-porównawcze z klonami następujących
gatunków: truskawka – 1.
 Kontynuowano 22 doświadczenia odmianowo-porównawcze z klonami następujących
gatunków: jabłoń – 4, śliwa – 2, wiśnia – 1, brzoskwinia – 1, morela – 2, porzeczka
czarna – 4, agrest – 1, świdośliwa – 1, malina – 4, truskawka – 2.
9) Zakładanie i prowadzenie doświadczeń demonstracyjno-wdrożeniowych dla upowszechniania nowych odmian.
 Założono nowe doświadczenia demonstracyjno-wdrożeniowe następujących gatunków:
truskawka – 1.
 Kontynuowano 9 doświadczeń demonstracyjno-wdrożeniowych następujących
gatunków: jabłoń – 4, porzeczka czarna – 1, świdośliwa – 1, malina – 1, truskawka – 2.
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Decyzją Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej do
krajowego rejestru odmian (KR) wpisano 2 odmiany maliny – ‘Poemat’ i ‘Polonez’
i 1 odmianę truskawki – ‘Panvik’. Dla odmiany truskawki ‘Panvik’ uzyskano wyłączne prawo
hodowcy do odmiany na terytorium Polski. Do badań rejestrowych COBORU zgłoszono
1 odmianę jabłoni (J-2003-11-01, proponowana nazwa ‘Red Szampion’) i 1 odmianę
truskawki (T-08014GL).
Odmiana jabłoni J-2003-11-01 (‘Gold Milenium’ x ‘Szampion’, proponowana nazwa
‘Red Szampion’). Drzewo tej odmiany rośnie słabo, tworzy rozłożystą koronę. Dobrymi
zapylaczami są: ‘Ligol’ i ‘Szampion’. Owoce średniej wielkości do dużych, stożkowate,
zielonożółte pokryte w 90-95% rozmytym, jasnoczerwonym rumieńcem. Miąższ biały,
średnio twardy, soczysty, aromatyczny, bardzo smaczny. Odmiana wczesnozimowa, wcześnie
wchodzi w okres owocowania, owocuje corocznie. Dojrzałość zbiorczą owoce osiągają
w drugiej połowie września; w zwykłej chłodni przechowują się do marca. Odmiana odporna
na parcha jabłoni, bardzo mało podatna na mączniaka jabłoni i zarazę ogniową.
Odmiana truskawki T-08014GL (‘Filon’ x ‘Albion’). Odmiana wczesna, plenna. Rośliny
o umiarkowanej sile wzrostu i średnio zwartym pokroju, odporne na białą plamistość liści
i mączniaka prawdziwego truskawki, ale średnio podatne na czerwoną plamistość liści. Owoce
średniej wielkości i duże, kształtu wydłużonego stożka lub klina, pomarańczowo-czerwone
z połyskiem, o lekko zagłębionych orzeszkach, bardzo jędrne i bardzo smaczne. Miąższ
jasnoczerwony, komora powietrzna mała; kielich dość łatwo oddziela się od owocu.
Opracowano 1 metodykę na potrzeby mikrorozmnażania nowych podkładek dla jabłoni.
Względem metody opisanej dla podkładki P 60 (Orlikowska 1991) na etapie namnażania
pędów zmodyfikowano stężenie cytokininy BAP, stężenie związku MgSO4 oraz obecność
siarczanu adeniny. Na etapie ukorzeniania zmodyfikowano stężenie auksyny (IBA) oraz
obecność floroglucinolu.
Opracowano metodą SSR profile identyfikacyjne DNA klonu truskawki 4/2/2013
i podkładki jabłoni P 68, które uznano za perspektywiczne genotypy do dalszej oceny przed
zgłoszeniem do badań rejestrowych COBORU.
Opracowano ofertę wdrożeniową nowej odmiany porzeczki czarnej ‘Polben’ (‘Ben
Lomond’ x C2/1/62) polecanej do uprawy towarowej w Polsce. Krzewy tej odmiany rosną
średnio silnie i mają pokrój półwzniesiony. Jest to odmiana o średnio-wczesnej porze
dojrzewania (podobny termin, jak u odmiany ‘Ben Lomond’), plenna. Owoce są średniej
wielkości i duże, przydatne do przetwórstwa i zamrażalnictwa. Rośliny są wytrzymałe na
mróz, odporne na amerykańskiego mączniaka agrestu, średnio podatne na antraknozę liści
i rdzę wejmutkowo-porzeczkową. Trwają badania nad przydatnością tej odmiany do
kombajnowego zbioru owoców.

Badania wykonano w ramach zadania 1.2 „Tworzenie i wdrażanie postępu biologicznego w systemie
zrównoważonej produkcji sadowniczej (hodowla odpornościowa, jakościowa i adaptacyjna)”.
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ZASADY WYTWARZANIA I UTRZYMYWANIA ZDROWEGO
MATERIAŁU PRZEDBAZOWEGO ROŚLIN SADOWNICZYCH
Paweł Bielicki, Barbara Kowalik
Choroby powodowane przez wirusy, wiroidy i fitoplazmy powodują spadek plonu
i pogorszenie jego jakości, zwiększenie podatności roślin na stresy abiotyczne, takie jak susza
czy przymrozki, a także zwiększenie podatności na szkodniki i choroby wywoływane przez
inne patogeny, jak grzyby i bakterie. W skrajnych przypadkach porażenie przez wirusy,
wiroidy czy fitoplazmy może spowodować zamieranie całych drzew. Patogenów tych nie
można wyeliminować z porażonych roślin za pomocą środków agrochemicznych czy
zabiegów agrotechnicznych, przez co stają się one źródłem infekcji dla roślin rosnących
w sąsiedztwie. Szybkość i łatwość rozprzestrzeniania się tych chorób, ich wysoka szkodliwość
oraz brak skutecznych metod zwalczania powodują, że w nowoczesnym sadownictwie do
nasadzeń zalecane jest stosowanie materiału wolnego od wirusów, wiroidów i fitoplazm.
Dotyczy to w szczególności upraw wieloletnich, jakimi są sady i plantacje roślin jagodowych.
Technologia wytwarzania takiego materiału obejmuje termoterapię, testowanie i selekcję
negatywną. Uwolnione od wirusów, wiroidów i fitoplazm rośliny (materiał przedbazowy) są
utrzymywane w izolatorach jako materiał wyjściowy do produkcji materiału szkółkarskiego
w stopniu elity, udostępnianego szkółkarzom do zakładania plantacji matecznych i sadów
zraźnikowych.
Materiał kandydacki zanim stanie się przedbazowym musi w pierwszej kolejności zostać
skierowany do testów biologicznych (załącznik nr 2 punkt VII do Ustawy (Dz.U. z 2017 r.
poz. 757)). W 2017 roku w toku badań w szkółce testowej ziarnkowych znajdowało się 1344
roślin (42 próby x 8 indykatorów dla jabłoni x 4 powtórzenia). Natomiast w trakcie badań
w sadzie testowym dla drzew ziarnkowych były 83 odmiany: 46 odmian jabłoni i 37 gruszy.
Łącznie dało to ponad 300 testowanych roślin.
W szkółce testowej, założonej wiosną 2017, badaniami objęto ponad 5 tysięcy roślin. Do
badań wykorzystano 9 indykatorów do testowania jabłoni i 8 indykatorów dla gruszy.
W szkółce tej rozpoczęto wieloletnie badania roślin kandydackich, jak i powtórne, kontrolne,
badania roślin, które były już testowane wiele lat temu. Obecnie, zgodnie z przepisami
i metodykami, badania te muszą być przeprowadzone ponownie. Dopiero w przyszłym roku
uzyska się pierwsze, wstępne wyniki. Natomiast na pełną informację o zdrowotności roślin
należy poczekać 6-8 lat przy sprzyjających warunkach klimatycznych, agrotechnicznych.
W 2017 roku kontynuowano badania z ubiegłego roku obejmujące 16 odmian: 9 jabłoni,
1 gruszy, 1 wiśni, 2 śliwy domowej, 1 brzoskwini oraz 2 odmiany leszczyny. Do badań
skierowano jedną odmianę – nową podkładkę wegetatywną dla gruszy. Jest to klon pigwy
odmiana ‘Dana’.
Wszystkie rośliny kandydackie rosną w izolacji. Materiał do badań pobierany jest
indywidualnie - 1 próba z 1 rośliny. Dopiero po zakończeniu wszystkich badań z wynikiem
negatywnym rośliny te będą mogły zostać zakwalifikowane jako materiał przedbazowy.
Łącznie dla roślin kandydackich pobrano próby i wykonano 440 testów serologicznych ELISA.
Materiał przedbazowy, tak samo jak bazowy i elitarny, jest rozmnażany w warunkach
polowych z zachowaniem izolacji przestrzennej. Dla potwierdzenia jego statusu zdrowotnego,
na każdym stopniu rozmnożenia konieczne jest wykonywanie wszystkich, wymaganych
przepisami testów. W celu określenia zdrowotności roślin do wykrywania chorób, dla których
nie ma możliwości przeprowadzenia testów laboratoryjnych (ELISA, PCR) muszą być
wykonywane testy biologiczne. Działania te wynikają z obowiązywania od dnia 31.03.2017
roku „Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych
wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału szkółkarskiego” (Dz.U. z 2017 r.
poz. 757). Rozporządzenie to wdraża dyrektywę wykonawczą Komisji 2014/98/UE z dnia
15.10.2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/90/WE w odniesieniu do
17

szczegółowych wymogów dotyczących rodzajów i gatunków roślin sadowniczych, o których
mowa w załączniku I do tej dyrektywy, szczegółowych wymogów wobec dostawców oraz
szczegółowych zasad dotyczących inspekcji urzędowych. Wejście w życie przedmiotowego
rozporządzenia wynika z obowiązującej od 1 stycznia 2017 r. „Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.
o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin” (Dz.U. z 2016 r. poz. 2246).
W ramach zadania 1.3 „Uzyskiwanie i utrzymanie
elitarnego materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych
wolnego od wirusów, fitoplazm i wiroidów”
utrzymywana jest kolekcja roślin przedbazowych w
stanie wolnym od wirusów, fitoplazm i wiroidów.
Wszystkie rośliny przedbazowe przez cały okres
wegetacyjny przetrzymywane są w specjalnych
owadoszczelnych szklarniach (karkasach). Rośliny te,
pochodzące z tożsamych odmianowo roślin kandydackich, rosną w pojemnikach bez kontaktu korzeni
z glebą, w odkażonym podłożu i są okresowo testowane na obecność chorób wirusowych.
Zrazy służą do wyprodukowania drzewek zraźnikowych i nasiennych dla szkółkarzy.
W przypadku roślin mnożonych metodą in vitro (podkładki i rośliny jagodowe) są
utrzymywane w ilości gwarantującej dużą liczbę
wierzchołków dla kultur inicjalnych. Warunki
stworzone w karkasach zapobiegają reinfekcji
wyjściowego materiału przebazowego.
W 2017 roku w karkasie utrzymywanych było
łącznie 198 genotypów roślin sadowniczych. W tej
liczbie, najliczniejszą grupę stanowiły odmiany drzew
owocowych i podkładek generatywnych. Najwięcej w
tej grupie było jabłoni – 42 odmiany, następnie śliwy,
gruszy i czereśni (wykres 1).
antypka; 2

wiśnia stepowa; 1

czereśnia; 20

jabłoń; 42

wisnia; 14

lubaszka; 2
ałycza; 4

morela; 10
grusza; 22
brzoskwinia; 14

śliwa; 30

Rys. 1. Udział odmian poszczególnych gatunków drzew owocowych i podkładek zgromadzonych
w karkasie, jesień 2017.
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Wszystkie odmiany drzew owocowych i podkładek reprezentowane są przez 5-10 roślin,
w zależności od gatunku i odmiany. Rośliny zostały posadzone do doniczek 15 litrowych,
ustawionych na wyłożonej matą szkółkarska podłożu, tak aby nie było kontaktu korzeni
z glebą. Każda roślina ma nadany indywidulny numer, widoczny na pojemniku, jak i na
etykiecie założonej na roślinie. Równolegle z nasadzeniami w karkasie, w założonym sadzie
OWT prowadzone są obserwacje potwierdzające odrębność, wyrównanie i trwałość
utrzymywanych odmian kategorii przedbazowej.
Materiał przedbazowy podkładek wegetatywnych dla drzew owocowych i roślin
jagodowych utrzymywany jest w specjalnych inspektach, wypełnionych odkażonym
podłożem, bez kontaktu z glebą. Rośliny te służą jako materiał wyjściowy do dalszego
rozmnażania w kulturach in vitro. W izolowanych inspektach w 2017 roku zgromadzono
rośliny przedbazowe:
– 16 klonów podkładek dla jabłoni,
– 2 klony pigwy (podkładki dla gruszy),
– 2 klony podkładek wegetatywnych dla wiśni
i czereśni,
– 4 odmiany maliny,
– 4 odmiany porzeczki czarnej,
– 3 odmiany porzeczki kolorowej,
– 3 odmiany agrestu,
– 5 odmian truskawki.
Dla roślin rosnących w karkasie prowadzono niezbędne zabiegi agrotechniczne
wykonywane każdorazowo po zimie, takie jak: cięcie, czyszczenie karkasu, dosadzanie
drzewek na odnowienie nasadzeń. Od wiosny prowadzona była bardzo intensywna
i systematyczna ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami, szczególnie tymi, które
mogłyby spowodowac reinfekcje chorób. W 2017 roku wykonano łącznie 1430 testów
serologicznych ELISA na obecność chorób wirusowych. Terminy wykonywania testów,
choroby jakie są wykrywane, wielkość prób określają szczegółowe metodyki. Jak wynika
z tab. 1, najwięcej testów wykonano dla trzech gatunków pestkowych (wiśnia, czereśnia
i śliwa) – 832 testy. Stanowiło to prawie 60% wszystkich testów zrobionych dla materiału
przedbazowego.

8

Czereśnia

21

21

21

Czeresnia/weg

4

4

4

Morela

7

Śliwa

5

10

10

6

7

7

7

24

24

24

Wiśnia

19

19

54

Jabłoń/weg

42

42

84

Grusza i pigwy

47

25

72

Agrest

6

Truskawka

48

6

TBRV

19

SLRV

19

Liczba
testów

52

T0RSV

52

RpRSV

21

CMV

15

CLRV

8

ASGV

8

Gatunek

ArMV

PPV

8

PDV

ApMV

Brzoskwinia

PNRSV

ACLSV

Tabela 1. Liczba testów ELISA** wykonanych w 2017 roku dla materiału przedbazowego drzew
owocowych, roślin jagodowych i podkładek.

8

8

63

21

21

21

293

4

4

4

55

12

7

7

54

24

88

24

24

232

54

57

22

22

307

22

6

6

6

6

30

48

48

48

48

240

Razem testów 1430

19

W trakcie sezonu wszystkie rośliny były nawadniane. Drzewka odmian i podkładek rosnące
w pojemnikach – poprzez zainstalowany system kropelkowy, a podkładki wegetatywne
i rośliny jagodowe utrzymywane na zagonach - instalacją zraszającą. Wszystkie odmiany
gatunków narażonych na infekcje chorobami kwarantannowymi były też przebadane
w laboratorium Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
W sierpniu 2017 r. z roślin, które badane były wiele lat temu, pobrano pędy, które
posłużyły jako materiał do badań w szkółce testowej. Badane tam będą razem z roślinami
kandydackimi. Ich celem jest weryfikacja wyników. Po kilku latach rozmnożeń, nawet gdy
rośliny są zabezpieczone przed reinfekcją może ulec
zmianie zdrowotność rośliny.
Materiał rosnący w karkasach służy do dalszego
rozmnażania. Przeznaczony jest do zakładania
kolejnych nasadzeń (sady mateczne do pozyskiwania
zrazów i nasion, plantacje podkładek wegetatywnych),
dlatego też w I połowie sierpnia pobierano „oczka” do
letniej okulizacji. Pod koniec roku pobierane będą
zrazy wykorzystywane do szczepienia zimowego. W
końcu grudnia wszystkie rośliny z karkasu zostaną
przewiezione do pomieszczeń zabezpieczających je przed mrozem. Do karkasów „wrócą” na
wczesną wiosną następnego roku. Taki sposób traktowania roślin pozwala na ich prawidłowy
wzrost w kolejnych latach.

Badania wykonano w ramach zadania 1.3. „Wytwarzanie elitarnego materiału szkółkarskiego roślin
sadowniczych wolnego od wirusów, fitoplazm i wiroidów”
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NOWE GATUNKI DLA POSZERZENIA PRODUKCJI OGRODNICZEJ:
WARTOŚĆ PROZDROWOTNA I PRZETWARZANIE OWOCÓW
JEŻYNY
Jan Piecko, Jarosław Markowski, Monika Mieszczakowska-Frąc, Michał Sójka,
Dorota Kruczyńska
Celem prac prowadzonych w zadaniu 1.4 Programu Wieloletniego było opracowanie
technologii i ocena wartości prozdrowotnej soków z jeżyny odmian ‘Orkan’ i ‘Polar’, które
mogą być polecane do produkcji towarowej.
Wśród roślin sadowniczych mających znaczenie gospodarcze w Polsce z rodzaju Rubus ma
jedynie malina (Rubus idaeus L.). W szeregu krajów istotne znaczenie ma także jeżyna (Rubus
fruticosus L.). Wielkość produkcji owoców jeżyn na świecie w 2005 roku oszacowano na
0,5 mln ton [FAO, 2015], a liderem światowej produkcji były USA (6% produkcji światowej).
W Polsce produkcja jeżyn jest nieznaczna (można ją szacować na 500 ton) i dlatego
ewidencjonuje się ją łącznie z malinami [GUS, 2015]. Jest to owoc o niewielkim znaczeniu
przemysłowym przeznaczany głównie na mrożonki eksportowane do krajów UE oraz na rynek
krajowy [Fresh Market 2017]. Tymczasem bogactwo składu umożliwia otrzymywanie z jeżyn
atrakcyjnych 100% soków NFC, nieznanych na polskim rynku, lub jako dodatek do słodkich
soków z gruszek czy z jabłek. Zwiększenie produkcji i przetwórstwa tego gatunku odpowiada
na wyzwania stawiane przez rosnące wymagania konsumentów i trendy żywieniowe.
Znaczenie prowadzonych prac podkreśla brak informacji o składzie chemicznym jeżyn
w krajowych tabelach składu i wartości odżywczej żywności wg Kunachowicz i in. 2017.
Według USDA jeżyny są bogate w substancje odżywcze – zawierają dużą ilość manganu,
znaczącą (w odniesieniu do RWS Rozporządzenia WE 1169/2011 1) ilość błonnika, miedzi,
witamin C, A i K.
Spośród substancji bioaktywnych zawartych w owocach jeżyn, duży udział stanowią
antocyjany. Fan-Chiang i Wrolstadt (2005) wykazali, iż zawartość antocyjanów waha się od
80 do 200 mg/100 g świeżej masy, a głównym związkiem z tej grupy jest glukozyd-3-ocyjanidyny. Wnioski te są zgodne z wynikami innych autorów, którzy określili udział tego
związku w sumie antocyjanów na poziomie od 48 do 90% [Macierzyński i wsp. 2014; Ryu
i wsp. 2016]. Zawartość kwasu elagowego (należącego do kwasów fenolowych) jest zmienna
i w danych literaturowych podawana jest w zakresie od 2 do 90 mg/100 g świeżej masy
owoców [Kaume i wsp. 2011]. Pochodne kwasu elagowego (elagotaniny) występujące prawie
wyłącznie w nasionach, to przede wszystkim lambertianina C oraz sanguina H-6, które łącznie
stanowią zwykle 70% sumy elagotanin [Kaume i wsp. 2011]. Zawartość tych związków
wynosi od 320 mg/100 g świeżej masy [Macierzyński i wsp 2014]. Owoce jeżyn
charakteryzują się również, stosunkowo wysoką zawartością flawanoli o skomplikowanym
profilu wśród których jest 14 pochodnych kwercetyny i kemferolu a, w odróżnieniu od
elagotanin ich obecność stwierdzono wyłącznie w miąższu owoców [Kaume i wsp. 2011].
Dane literaturowe określają ich zawartość na poziomie 15-18 mg/100 g. – 75% sumy tych
związków reprezentują glikozydy kwercetyny [Siriwoharn i Wrolstadt 2004].
Owoce przetwarzano w stanie zamrożenia po rozdrobnieniu i obróbce enzymatycznej za
pomocą preparatu Rohapect 10L (AB Enzymes) a następnie tłoczono na prasie przekładkowej.
Sok surowy utrwalano termicznie za pomocą pasteryzatora przepływowego, a po schłodzeniu
przechowywano w stanie zamrożonym do czasu analiz chemicznych. Szczegółowa
technologia produkcji soków z jeżyny jest przedmiotem przygotowywanej oferty
wdrożeniowej dla producentów soków NFC z segmentu MŚP.

1

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r.
w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
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Na podstawie analiz chemicznych surowca stwierdzono różnice w zawartości antocyjanów
(oznaczonych metodą HPLC), suchej substancji, kwasowości, oraz aktywności
antyutleniającej (ABTS) dwóch analizowanych odmian. Nie stwierdzono natomiast istotnych
różnic w zawartości ekstraktu. Opracowana technologia produkcji umożliwia uzyskanie
wysokiej wydajności tłoczenia soku z jeżyn – na poziomie 88% niezależnie od przetwarzanej
odmiany. Odmiana ‘Orkan’ charakteryzowała się wyższą zawartością kwasów organicznych
w soku, wynoszącą 1,8 g/100 ml w przeliczeniu na kwas cytrynowy i może być
wykorzystywana do produkcji mieszanych soków NFC z sokiem ze słodkich jabłek jak
‘Szampion’ czy ‘Ligol’.
Zastosowanie obróbki enzymatycznej miazgi przed tłoczeniem pozwoliło na uzyskanie
wysokiego transferu antocyjanów do soku, który wynosił dla odmiany `Polar`: 52%, a dla
odmiany `Orkan`: 62%. Poziom strat antocyjanów w procesie produkcji soku wyniósł
odpowiednio 32 i 23% – soki z jeżyny zawierały od 66 do 92 mg/100 g antocyjanów.
Natomiast wytłoki zawierały 120 – 150 mg/100 g antocyjanów, co stanowi 15 % całkowitej
zawartość antocyjanów w surowcu, i wskazuje, że są one cennym materiałem do dalszego
przetwarzania.
Przeprowadzone we współpracy z Politechniką Łódzką analizy LCM-S zawartości elagotanin
w sokach jeżynowych wykazały, że soki zawierały 14,8 – 19,3 mg/100 ml elagotanin, spośród,
których największy udział miała sanquinina H6, a następnie lambertianina C. Analiza profilu
antocyjanów potwierdziła dane literaturowe – głównym antocyjanem soku z jeżyn był
glukozyd-3-o-cyjanidyny którego udział wynosił 79 – 86% całkowitej ilości antocyjanów.
Uzyskane wyniki świadczą o dużej przydatności owoców jeżyn do produkcji wysokiej jakości
soku bezpośredniego, o znaczącej zawartości składników prozdrowotnych, który może być
wykorzystywany do otrzymywania nowych, nieznanych na rynku mieszanek soków NFC.
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Badania zostały wykonane w ramach zadania 1.4 „Nowe gatunki dla poszerzenia i zróżnicowania
produkcji roślin ogrodniczych, w tym żywności funkcjonalnej”.
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METODA PRODUKCJI WYSOKIEJ JAKOŚCI MATERIAŁU
ROZMNOŻENIOWEGO CZOSNKU
Z ZASTOSOWANIEM KULTUR IN VITRO.
Waldemar Kiszczak, Teresa Orlikowska, Krystyna Górecka, Tadeusz Malinowski,
Monika Markiewicz, Urszula Kowalska
Liderem produkcji czosnku (Allium sativum L.) w Europie jest Hiszpania (140 tys. ton,
20,78 tys. ha). W Polsce produkuje się ok. 15-20 tys. ton na 3 tys. ha. Główne obszary uprawy
czosnku w naszym kraju to okolice Warszawy (Nowy Dwór, Błonie, Ożarów), Zamościa,
Zielonej Góry i Poznania (http://www.fresh-market.pl). Do tej pory nie opracowano i nie
wprowadzono systemu umożliwiającego produkcję wolnych od wirusów wysokiej jakości
cebul czosnku.
Utrzymujące się wysokie ceny oraz popyt wpływają na wzrastające zainteresowanie
uprawą tej rośliny. Czosnek ma wielokierunkowe działanie farmakologiczne oraz wysokie
walory przyprawowe. Innym czynnikiem bezpośrednio wpływającym na ceny rynkowe jest
zawodność w uprawie tej rośliny oraz stosunkowo drogi materiał sadzeniowy.
Czosnek rozmnażany jest głównie wegetatywnie. Materiałem nasadzeniowym są cebulki,
tzw. ząbki. Taki sposób rozmnażania sprzyja rozprzestrzenianiu się chorób wirusowych, co
stanowi ważny problem gospodarczy, ponieważ zawirusowanie w znaczny sposób obniża
plony. Czosnek jest porażany przez co najmniej 12 wirusów należących do czterech rodzajów:
Allexivirus (Garlic virus A (GarV-A), Garlic virus B (GarV-B), Garlic virus C (GarV-C),
Garlic virus D (GarV-D), Garlic Virus E (GarV-E), Garlic virus X (GarV-X), Shallot virus X
(ShVX), Garlic mite-borne mosaic virus (GarMbMV) = Garlic mite-borne filamentous virus
(GarMbFV)), Carlavirus (Shallot latent virus (SLV) = Garlic latent virus (GLV), Garlic
common latent virus (GCLV)), Potyvirus (Onion yellow dwarf virus (OYDV), Leek yellow
stripe virus (LYSV) = Garlic yellow streak virus (GYSV)) i Tospovirus (Iris yellow spot virus
(IYSV)). Już przy obecności dwóch wirusów może dojść do obniżenia plonu nawet o 78%.
Nie ma skutecznej chemicznej metody ochrony czosnku przed wirusami. Z tego powodu
najpowszechniejszą metodą uzyskiwania roślin wolnych od wirusów jest technika kultur
merystemów in vitro, ewentualnie wsparta termoterapią i/lub chemiotrapią. Dlatego
w Instytucie Ogrodnictwa, w ramach zadania 1.5 Programu Wieloletniego, przeprowadzono
badania nad opracowaniem technologii wytwarzania metodami in vitro wolnego od wirusów
materiału nasadzeniowego czosnku, uwzględniającą ocenę zdrowotności i tożsamości
genetycznej.
Badania prowadzono na dwóch odmianach czosnku 'Ornak' i 'Jarus'. Materiał wyjściowy do
inicjacji kultur został przebadany na obecność kilkunastu znanych wirusów porażających
czosnek (lista wirusów - patrz wyżej) z pomocą techniki RT-PCR. Analizę powtórzono na
etapie namnażania pędów. W roślinnym materiale wyjściowym czosnku wykryto obecność
czterech wirusów: utajonego wirusa szalotki (Shallot latent virus, SLV), zwykłego utajonego
wirusa czosnku Garlic common latent virus (GCLV)) oraz wirusa żółtej pasiastości pora (Leek
yellow stripe virus, LYSV) i wirusa żółtej karłowatości cebuli (Onion yellow dwarf virus,
OYDV). Ustabilizowane kultury czosnku odmian 'Ornak' i 'Jarus', w których materiale
inicjalnym stwierdzono obecność wirusów zostały poddane termo- i chemiotermoterapii.
Termoterapię prowadzono poprzez umieszczenie kultur czosnku na pożywce B5 z 10 mg l-1
kinetyny i 0,1 mg l-1 NAA na 14 dni w komorze wzrostowej o temperaturze +40oC
i fotoperiodzie 16 godz. światła i 8 godz. ciemności, przy natężeniu światła 30 µmol.m-2 s-1.
Kontrolne kultury pozostawiono w pokoju fitotronowym w temperaturze +20oC. Do
odwirusowywania poprzez chemioterapię zastosowano Rybawirynę (środek antywirusowy),
jako dodatek do pożywki namnożeniowej. Eksplantaty umieszczano w fitotronie. Kontrolę
stanowiły kultury bez Rybawiryny. Selekcja roślin potencjalnie uwolnionych od wirusów
(po terapii) była prowadzona na podstawie wielokrotnie powtarzanych testów RT-PCR
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i odrzucaniu na każdym etapie linii kultur in vitro, jeśli choć jeden test wskazywał na
obecność choć jednego wirusa. Rośliny kandydackie z piętnastu uzyskanych linii są obecnie
ukorzeniane i będą ponownie badane przed ostatecznym uznaniem ich za 'wolne od wirusów'.
Obie zastosowane metody odwirusowywania były jednakowo skuteczne w odwirusowywania
kultur czosnku.
W tym samym czasie przy pomocy metod molekularnych przeprowadzono analizę
tożsamości genetycznej. Wyizolowano materiał genetyczny w postaci DNA z roślin
matecznych czosnku i przy zastosowaniu techniki amplifikacji DNA z 15 starterami ISSR oraz
15 parami starterów AFLP opracowano markery służące do analizy tożsamości genetycznej.
Jako skuteczne wyznaczono startery ISSR: 822, 825, 840, 853 oraz 855, które ujawniały
polimorfizm pozwalający na różnicowanie badanych odmian w największym stopniu. Dla
analizy AFLP wybrano 5 par starterów (Pst-TC/Mse-TC; Pst-AA/Mse-AC; Pst-CC/Mse-CC;
Pst-CC/Mse-GG; Pst-TT/Mse-CC, które wykazywały największy polimorfizm pomiędzy
badanymi odmianami. W obrębie odmian nie stwierdzono różnic genotypowych pod
względem badanych markerów.
Materiałem wyjściowym do zakładania kultur in vitro były fragmenty mięsistych łusek
z merystemem i częścią piętki wycinane z cebul, tzw. ,,twin scales”. Eksplantaty inicjalne
wyjaławiano w komorze z laminarnym przepływem powietrza, testując 3 metody
wyjaławiania: a. - 2 godziny w wodnym roztworze 5% PPM + 3 krotne płukanie w wodzie
sterylnej; b. - 10 min. w 5% CaClO2 z Tween 20 + 3 krotnie płukanie sterylną wodą;
c. – 2 min. traktowania 70% etanolem a następnie postępowanie jak w metodzie b. Najbardziej
efektywnym sposobem wyjaławiania był sposób c, w którym ekspalantat przez 2 min.
traktowano 70% etanolem a następnie przeprowadzono 3-krotne płukanie dejonizowaną
sterylną wodą. Wyjałowiony materiał roślinny wykładano na pożywkę B5 Gamborga (1968)
+ kinetyna 10 mg l-1+NAA 0,1 mg l-1 z 30 g l-1 sacharozy, 6 g l-1 agaru o pH 5,8 w celu
stabilizacji kultur.
Z puli eksplantatów inicjalnych usuwano te, z widocznymi objawami obecności bakterii.
Monitorowanie utajonych zanieczyszczeń bakteryjnych prowadzono przez wykładanie
fragmentów eksplantatów na pożywki bakteryjne podczas przeszczepiania na świeże pożywki
do namnażania. Ogółem, z kultur inicjalnych otrzymano 27 izolatów bakteryjnych
(13 izolatów z odm. 'Ornak' i 14 z odmiany 'Jarus'), a w czasie okresu stabilizacyjnego
10 izolatów bakterii z odmiany 'Jarus' oraz 18 z odmiany 'Ornak'. Najczęściej izolowaną
bakterią była Microbacterium testaceum, która ujawniała się stopniowo w czasie pasażu.
W następnych pasażach prowadzono doświadczenia nad ograniczeniem obecności bakterii.
W tym celu do pożywek namnożeniowych włączano biocydy, które, jak wcześniej
stwierdzono w testach antybiogramowych, ograniczały wzrost M. testaceum: PPM,
chloramfenikol, rifampicynę, tobramycynę i cetrimid. Wpływ biocydów na kultury czosnku
obserwowano przez dwa kolejne pasaże. Wszystkie zastosowane w kulturach biocydy
włączone do pożywki namnożeniowej, nawet rifampicyna i PPM, które są uważane za
nieszkodliwe dla roślin, wpływały ujemnie na kondycję kultur i wydajność namnażania
czosnku odmiany 'Ornak'. W drugim pasażu, kultury rosnące na pożywkach bez biocydów
tworzyły więcej pędów lub tyle samo, co kontrola, co może świadczyć o zmniejszeniu się
populacji bakterii w eksplantatach i pełnej regeneracji kondycji kultur. Z tego powodu,
zarówno rifampicynę w stężeniu 50 mg l-1, jak i PPM w stężeniu 0,4 % można polecać dla
ograniczania zanieczyszczeń bakteryjnych w kulturach czosnku.
Po ustabilizowaniu kultur prowadzono doświadczenie nad opracowaniem pożywki
optymalnej dla namnażania i regeneracji roślin czosnku. W pierwszej kolejności badano wpływ
składu mineralnego (pożywki MS i B5) oraz cytokinin (10 mg l-1 kinetyny i 0,5 mg l-12iP).
Porównano także wpływ dwóch wartości pH (5,6 i 5,8) w pożywce B5.
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W następnym etapie wykonano doświadczenie, którego celem było poprawienie
efektywności regeneracji cebul. Przetestowano różne kombinacje substancji wzrostowych
w pożywce B5 w połączeniu z PPM. Obserwacje kultur prowadzono po 8 tygodniach.
Stwierdzono pozytywny wpływ 2iP na proces regeneracji czosnku w kulturach in vitro.
Zarówno na pożywce MS jak i B5 zawierających w swoim składzie 0,5 mg l-1 2iP
zregenerowano więcej pędów prawidłowych oraz zielonych ukorzenionych rozet
(kompletnych roślin) w stosunku do pożywek z 10 mg l-1 kinetyny. W przypadku zaczątków
rozet (nie do końca wykształconych) zauważono, że więcej eksplantatów zamierało na
pożywkach z dodatkiem 2iP. Natomiast te, które przeżyły i rozwinęły się w rozety bez korzeni
przeżywały w 100%, niezależnie od składu mineralnego. System korzeniowy wytworzyło
30,4 % roślin na pożywce MS i 38,1% na pożywce B5. Na zastosowanej do regeneracji
czosnku pożywce B5 o pH 5,8 uzyskano ponad dwa razy więcej kompletnych roślin, oraz
więcej rozet nieukorzenionych w porównaniu do pożywki o pH 5,6. W następnym
doświadczeniu stwierdzono pozytywny wpływ BAP z PPM na liczbę zregenerowanych roślin.
Sprawdzano także wydajność cebulowania na powyższych pożywkach. Uzyskano wyniki
wskazujące, że pożywki najmniej efektywne dla regeneracji były najbardziej efektywne pod
względem procentu pędów, które wytworzyły cebule. Zanotowano różnice odmianowe
w efektywności cebulowania na różnych pożywkach.
\

Badania wykonano w ramach zadania 1.5 „System oceny jakości, zdrowotności, czystości odmianowej
i tożsamości genetycznej roślin ogrodniczych rozmnażanych metodą in vitro”
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AKTUALIZACJA I OPRACOWANIE NOWYCH METODYK
INTEGROWANEJ OCHRONY ROŚLIN I INTEGROWANEJ
PRODUKCJI ROŚLIN ORAZ PORADNIKÓW SYGNALIZATORA
I EKSPERTYZ DOTYCZĄCYCH EKSPORTU OWOCÓW I WARZYW
Piotr Sobiczewski, Mirosława Cieślińska
W ramach prac nad dostosowaniem polskiego prawodawstwa w zakresie ochrony roślin do
przepisów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej (Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 dotyczące
wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady Europy 2009/128/WE z 21 października 2009 dot. zrównoważonego stosowania
pestycydów) aktualizowane są już przygotowane oraz opracowywane nowe metodyki
integrowanej ochrony roślin i Integrowanej Produkcji Roślin. Uzupełnieniem tych metodyk są
poradniki sygnalizatora ochrony oraz szczegółowe programy ochrony poszczególnych
gatunków roślin ogrodniczych. Głównym celem powyższych opracowań, uwzględniających
założenia rolnictwa zrównoważonego, jest ochrona roślin przed agrofagami w połączeniu
z zasadami Dobrej Praktyki Rolniczej, ochroną środowiska, bezpieczeństwem żywności
i opłacalnością produkcji. Wykonywane zadania stanowią bardzo ważny element programu
Krajowego Planu Działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem
środków ochrony roślin na lata 2013-2017. Służą także w realizacji zobowiązań w zakresie
nadzoru nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin.
Podstawą systemu integrowanej ochrony roślin, obowiązującego wszystkich profesjonalnych
użytkowników środków ochrony roślin od 1 stycznia 2014 roku, jest maksymalne
wykorzystanie metod niechemicznych, które powinny być uzupełniane stosowaniem
pestycydów wówczas, gdy oczekiwane straty ekonomiczne powodowane przez agrofagi będą
wyższe niż koszt zabiegu. Efektywne stosowanie systemu wymaga znajomości biologii
agrofagów i możliwości ich rozprzestrzeniania się oraz szkodliwości, a także prognozowania
pojawu oraz oceny zagrożenia. Należy przy tym uwzględnić zależności między danym
agrofagiem a rośliną i środowiskiem, bowiem współdziałanie różnych czynników
występujących w konkretnej uprawie decyduje o nasileniu agrofaga i jego szkodliwości.
W metodykach dotyczących integrowanej ochrony roślin przedstawiono wszystkie aspekty
związane z uprawą i ochroną roślin, począwszy od przygotowania pola pod uprawę,
a skończywszy na zbiorach płodów, zwracając szczególną uwagę na zagrożenia ze strony
chorób, szkodników i chwastów. Dotychczas, w kolejnych latach realizacji Programu
opracowano lub uaktualniono 35 metodyk, w tym 19 dla roślin warzywnych (burak ćwikłowy,
cebula, fasola, groch, kalafior, kapusta głowiasta, kapusta pekińska, kapusta włoska, marchew,
ogórek gruntowy, ogórek pod osłonami, papryka, pomidor w uprawie polowej, pomidor pod
osłonami, por, rabarbar ogrodowy, sałata w uprawie polowej i pod osłonami, seler, szparag),
13 - dla roślin sadowniczych (jabłoń, grusza, brzoskwinia, morela, czereśnia, śliwa, wiśnia,
malina, porzeczka, agrest, truskawka, borówka wysoka, winorośl) oraz 3 - dla roślin ozdobnych
(róża pod osłonami, ozdobne drzewa alejowe z rodziny różowatych (Rosaceae), świerk na
choinki). Metodyki te zostały przygotowane w dwóch wersjach – dla producentów i doradców.
Wybrane rozdziały wzbogacono licznymi fotografiami, które stanowią materiał pomocniczy
w diagnostyce chorób i uszkodzeń powodowanych przez szkodniki.
Zasady integrowanej ochrony roślin są elementem Integrowanej Produkcji Roślin (IP)
– dobrowolnego systemu produkcji żywności podlegającemu rejestracji i czynnościom
kontrolnym oraz wiążącego się z koniecznością uzyskania przez producenta certyfikatu
jakości żywności. Podstawą systemu jest wykorzystanie w sposób zrównoważony postępu
technicznego i biologicznego w uprawie, ochronie i nawożeniu roślin ze szczególnym
uwzględnieniem ochrony środowiska i zdrowia ludzi. Stosowanie zasad IP daje m.in.:
gwarancję produkcji bezpiecznej i wysokiej jakości żywności (wolnej od przekroczeń
dopuszczalnych norm pozostałości substancji szkodliwych), mniejszych nakładów na
produkcję (stosowanie nawozów na podstawie faktycznego zapotrzebowania roślin na
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składniki pokarmowe, określonego w szczególności w oparciu o wyniki analiz gleby lub
roślin) i racjonalnego stosowania środków ochrony roślin. Ponadto wpływa na ograniczenie
zanieczyszczenia środowiska przez chemiczne środki ochrony roślin, zwiększa
bioróżnorodność agrocenoz oraz podnosi świadomość społeczną konsumentów i producentów
owoców i warzyw. Produkty pochodzące z IP są systematycznie kontrolowane na obecność
substancji szkodliwych, głównie pozostałości środków ochrony roślin. Ważnym elementem
systemu jest możliwość identyfikacji miejsca pochodzenia certyfikowanego produktu, gdyż
każdy z producentów już w trakcie zgłoszenia się do systemu IP otrzymuje niepowtarzalny
numer wpisu do rejestru. Postępowanie związane z certyfikacją w IP prowadzą jednostki
certyfikujące, upoważnione i kontrolowane przez wojewódzkich inspektorów ochrony roślin
i nasiennictwa. Przepisy prawne dotyczące Integrowanej Produkcji Roślin reguluje ustawa
z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2015 poz. 547 z późn. zm.),
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie
dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją roślin (Dz.U. poz. 788) oraz
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie
kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej
produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji
roślin (Dz.U. poz. 760) i rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja
2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz.U. poz. 554).
Podstawowym warunkiem przyznania certyfikatu IP jest m.in. odbycie obowiązkowych
szkoleń oraz prowadzenie produkcji zgodnie z metodyką zatwierdzoną przez Głównego
Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Opracowane metodyki Integrowanej Produkcji (IP) obejmują zagadnienia dotyczące
sposobów zakładania i prowadzenia plantacji, zapewniających prawidłowy wzrost, rozwój
i plonowanie roślin. Szczególną uwagę zwrócono na zmniejszenie zagrożenia przez agrofagi
poprzez zwiększenie naturalnej odporności roślin, a także dobór odmian, wybór właściwego
stanowiska, odpowiednie przygotowanie pola, nawożenie i nawadnianie oraz ochronę roślin
przed chorobami i szkodnikami a takżei regulowanie zachwaszczenia. W metodykach zawarto
również informacje dotyczące zagrożeń dla środowiska powodowanych stosowaniem
chemicznych środków ochrony roślin, bezpieczeństwa i higieny pracy, techniki wykonywania
zabiegów, oraz a także sposobu dokumentowania prowadzonych czynności i kontroli
prawidłowości ich wykonywania. Dotychczas opracowano nowe oraz zaktualizowano wcześniej
przygotowane metodyki IP, łącznie 28, w tym: 16 dotyczących roślin warzywnych (burak
ćwikłowy, brokuł, cebula, kalafior, kapusta głowiasta, kapusta pekińska, czosnek, marchew,
ogórek gruntowy, ogórek pod osłonami, papryka, pomidor gruntowy, pomidor pod osłonami,
sałata pod osłonami, szparag, szpinak) i 12 - roślin sadowniczych (grusza, jabłoń, śliwa,
brzoskwinia i morela, czereśnia, wiśnia, malina, porzeczka czarna i czerwona, truskawka, agrest,
borówka wysoka, aronia).
Istotnym elementem programu zadania 2.1. PW są poradniki sygnalizatora stanowiące
syntetyczny zbiór informacji oraz zaleceń wspomagających podejmowanie decyzji
w zapobieganiu występowania i zwalczaniu najgroźniejszych chorób i szkodników oraz
zapobiegania zaburzeniom spowodowanym niedoborami składników pokarmowych, zwłaszcza
mikroelementów. Część poświęcona chorobom obejmuje opisy ich objawów, warunków
wpływających na rozwój oraz określaniu terminów monitoringu i wykonania zabiegów
ochronnych. W części dotyczącej szkodników przedstawiono zagrożenie upraw powodowanych
przez te agrofagi, opisano uszkodzenia na różnych organach roślin, cechy szkodnika pomocne
w jego rozpoznaniu, zarys biologii, sposób prowadzenia monitoringu, a tam gdzie było to
możliwie – podano progi zagrożenia wskazujące na celowość wykonania zabiegów
zwalczających. W części poświęconej zaburzeniom fizjologicznym, obok opisów objawów
i skutków niedoborów składników pokarmowych, omówiono także możliwości im zapobiegania.
Przy przygotowywaniu poradników sygnalizatora, zwrócono uwagę na elementy diagnostyki
symptomatologicznej wzbogacając je dokumentacją fotograficzną.
Prawidłowe rozpoznanie sprawców chorób oraz identyfikacja szkodników mają decydujące
znaczenie w zastosowaniu odpowiedniego programu ochrony umożliwiającego minimalizację
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strat i uzyskanie plonu wysokiej jakości. Metoda chemiczna jest tu najważniejsza i stanowi
podstawę tego programu. O jej skuteczności decydują m.in. termin i technika wykonania zabiegu
oraz dobór środka ochrony roślin. Elementem wspomagającym jest monitoring zagrożenia oparty
o regularne lustracje upraw i ich najbliższego otoczenia. Dotychczas opracowano nowe lub
zaktualizowano wcześniej przygotowane poradniki sygnalizatora, łącznie 19, w tym 10 dla roślin
warzywnych (cebula, kapusta głowiasta, marchew, papryka pod osłonami, pomidor w gruncie,
pomidor pod osłonami, por, seler korzeniowy, szparag, rzodkiewka), 8 dla roślin sadowniczych
(jabłoń, grusza, brzoskwinia, morela, wiśnia, porzeczka, agrest, truskawka) oraz dla róży gruntowej.
Ze względu na ciągłe zmiany w zakresie rejestracji środków ochrony roślin dla
poszczególnych gatunków roślin, ich okresów karencji i terminów stosowania, w poradnikach
nie zamieszczono programów ochrony, ani wykazu tych środków. Programy Ochrony Roślin
Sadowniczych oraz Ochrony Roślin Warzywnych, uwzględniające zabiegi w poszczególnych
fazach fenologicznych oraz zawierające wiele szczegółowych informacji pomocnych
w prowadzeniu ochrony chemicznej, są corocznie opracowywane i uaktualniane przez
pracowników Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach i publikowane przez wydawnictwo
Hortpress. Metodyki integrowanej ochrony roślin poradniki sygnalizatora oraz programy
ochrony zostały zamieszczone na stronie internetowej Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
(www.inhort.pl/serwis-ochrony-roslin)
oraz
na
Platformie
Sygnalizacji
Agrofagów
(www.agrofagi.com.pl), a metodyki IP - na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin
i Nasiennictwa (www.piorin.gov.pl).
Poza wymienionymi opracowaniami przygotowywane są ekspertyzy dotyczące eksportu
owoców i warzyw do państw trzecich, wskazanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Ekspertyzy obejmują ogólne informacje o roślinach i produktach roślinnych
przeznaczonych na eksport, wielkości produkcji, warunkach klimatycznych w Polsce, sposobach
zakładania i prowadzenia sadu/plantacji, procesach pozbiorczych, a także informacje
o rozmieszczeniu geograficznym agrofaga, jego cechach biologicznych, organach rośliny
narażonych na uszkodzenia, okresie największej podatności w sezonie, szkodliwości agrofaga
i znaczeniu gospodarczym, badaniach i systemie monitoringu, metodach zapobiegania
i zwalczania (łącznie z wykorzystaniem rodzajów pestycydów i podstawowych metod).
Dotychczas opracowano 24 ekspertyzy.
Zadania zrealizowane w roku 2017
Lp.
Zadanie
Redaktor, autorzy
1. Aktualizacja 3 metodyk integrowanej ochrony roślin dla producentów i doradców:
Sobiczewski P., Bryk H., Buler Z., Cieślińska M., Doruchowski G.,
Godyń A., Hołownicki R. Kruczyńska D., Lisek J., Łabanowska B.,
jabłoń
Maciesiak A., Masny S., Meszka B., Morgaś H., Płuciennik Z., Sekrecka M.,
Warabieda W., Treder W., Wójcik P.
Włodarek A., Anyszka Z., Doruchowski G., Grzegorzewska M., Jareckaseler
Boncela A., Komorowska B., Kowalski A., Wrzodak R.
Jarecka-Boncela A.,
Anyszka Z.,
Doruchowski G.,
Felczyński K.,
cebula
Grzegorzewska M., Ptaszek M., Komorowska B., Wrzodak R.
2. Aktualizacja 5 metodyk Integrowanej Produkcji Roślin:
Broniarek-Niemiec A., Cieślińska M., Łabanowska B., Piotrowski W.,
agrest
Buler Z., Treder W., Wójcik P., Pluta S., Malinowski T., Filipczak J.,
Hołdaj M., Lisek J.
morela
Sobiczewski P., Bryk H., Lisek J., Łabanowska B., Malinowski T.,
i brzoskwinia
Masny S., Morgaś H., Piotrowski W., Sitarek M., Treder W., Wójcik P.
Włodarek A., Anyszka Z., Doruchowski G., Felczyński K.,
kapusta pekińska
Grzegorzewska M., Wrzodak R.
Anyszka Z., Doruchowski G., Grzegorzewska M., Łabanowski G.,
kalafior
Rybczyński D., Sobolewski J.
Wojdyła A., Anyszka Z., Czajka A., Felczyński K., Grzegorzewska M.,
cebula
Komorowska B., Soika G., Wrzodak R.,
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3.

4.

Opracowanie 10 poradników sygnalizatora:
Łabanowska B., Broniarek-Niemiec A., Chałańska A., Cieślińska M.,
truskawka
Meszka B., Michalecka M., Puławska J., Piotrowski W., Poniatowska A.,
Sobieszek B., Tartanus M., Wójcik P.
Łabanowska B., Cieślińska M., Meszka B., Michalecka M., Poniatowska A.,
malina
Piotrowski W., Puławska J., Sobieszek B., Tartanus M., Wójcik P.
Warabieda W., Głos H., Gorzka D., Hołdaj M., Łabanowska B.,
śliwa
Malinowski T., Masny S., Sobiczewski P., Wójcik P.
Tartanus M., Cieślińska M., Głos H., Kałużna M., Łabanowska B.,
borówka wysoka
Meszka B., Michalecka M., Piotrowski W., Poniatowska A., Puławska J.,
Sobieszek B., Wójcik P.
czereśnia
Broniarek-Niemiec A., Łabanowska B., Malinowski T., Masny S.,
(w przygotowaniu, Sobiczewski P., Sobieszek B., Tartanus M., Wójcik P.
do 15.12.2017 r.)
pomidor gruntowy Czajka A., Chałańska A., Komorowska B., Ptaszek M., Rybczyński D.
pomidor pod
Łabanowski G., Bogumił A., Dyśko J., Kałużna M., Komorowska B.,
osłonami
Ptaszek M., Stępowska A., Włodarek A.
ogórek pod osłonami Wrzodak R., Włodarek A., Wojdyła A., Komorowska B., Stępowska A.
Ptaszek M., Jarecka-Boncela A., Kałużna M., Łabanowski G.,
fasola szparagowa
Komorowska B., Rybczyński D., Stępowska A., Sobolewski J., Wrzodak R.
róża w gruncie
Soika G., Wojdyła A., Nowak J.
Aktualizacja programu ochrony dla jabłoni:

weryfikacja programu Bryk H., Głos H., Hołdaj M., Lisek J., Łabanowska B.H., Tartanus M.,
ochrony jabłoni
Warabieda W.
4a udoskonalenie
Masny S.
sygnalizacji ochrony
jabłoni przed
parchem jabłoni
5. Opracowanie 6 ekspertyz z zakresu analizy zagrożenia fitosanitarnego ze strony
organizmów szkodliwych na potrzeby eksportu:
suszonych owoców Sobiczewski P., Łabanowska B., Cieślińska M., Bryk H., Głos H.,
borówki wysokiej Konopacka D., Meszka B., Morgaś H., Piotrowski W., Rutkowski K.,
do Chin
Tartanus M., Wójcik P., Zmarlicki K.
świeżych owoców
borówki wysokiej
do Chin
suszonych gruszek
do Chin

Łabanowska B., Cieślińska M., Bryk H., Głos H., Meszka B., Morgaś H.,
Piotrowski W., Rutkowski K., Tartanus M., Wójcik P., Zmarlicki K.

Sobiczewski P., Łabanowska B., Cieślińska M., Bryk H., Konopacka D.,
Kruczyńska D., Masny S., Piotrowski W., Rutkowski K., Sekrecka M.,
Tartanus M., Warabieda W., Wójcik P., Zmarlicki K.
świeżych gruszek
Sobiczewski P., Łabanowska B., Cieślińska M., Bryk H., Kruczyńska D.,
do Meksyku
Masny S., Piotrowski W., Rutkowski K., Sekrecka M., Tartanus M.,
Warabieda W., Wójcik P., Zmarlicki K.
suszonych jabłek do Sobiczewski P., Łabanowska B., Cieślińska M., Bryk H., Kruczyńska D.,
Chin
Konopacka D., Masny S., Meszka B., Piotrowski W., Płuciennik Z.,
Rutkowski K., Tartanus M., Wójcik P., Zmarlicki K.
suszonych śliwek
Sobiczewski P., Łabanowska B., Cieślińska M., Bryk H., Hołdaj M.,
do Chin
Konopacka D., Malinowski T., Masny S., Morgaś H., Piotrowski W.,
Wójcik P., Zmarlicki K., Warabieda W.

Praca wykonana w ramach zadania 2.1 „Aktualizacja i opracowanie metodyk integrowanej ochrony roślin
i Integrowanej Produkcji Roślin oraz analiza zagrożenia fitosanitarnego ze strony organizmów szkodliwych dla
roślin”
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HORTIOCHRONA – SYSTEM DORADCZY DLA OGRODNICTWA
Zbigniew Anyszka, Małgorzata Tartanus, Daniel Sas
Jednym z kierunków rozwoju dzisiejszego ogrodnictwa jest ograniczenie zużycia
pestycydów i liczby zabiegów, przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznej ochrony roślin
ogrodniczych przed agrofagami. Racjonalne stosowanie środków ochrony roślin wymaga
właściwej identyfikacji agrofagów, poprawnej oceny zagrożeń jakie mogą powodować,
odpowiedniego doboru środków i właściwej techniki stosowania, a także ustalenia
optymalnego terminu zabiegu. Pomocne w tym zakresie są komputerowe programy doradcze
czy systemy wspomagania decyzji, które zapewniają dostęp do niezbędnych informacji
i ułatwiają podjęcie decyzji o potrzebie użycia odpowiedniego środka ochrony roślin.
W Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach w ramach zadania 2.2. Programu Wieloletniego
opracowywany jest system doradczy HortiOchrona, który ma na celu dostarczenie
ogrodnikom i doradcom informacji z zakresu diagnozowania i monitorowania agrofagów,
środków ochrony roślin służących do ich zwalczania lub ograniczania występowania, a także
pomocy w podejmowania decyzji o terminie wykonywania zabiegów zwalczających. System
wspomagania decyzji w obecnej chwili przygotowywany jest dla jabłoni, cebuli i róży
szklarniowej. Dane wprowadzane do systemu oparte są na naukowych podstawach
z wykorzystaniem wyników badań prowadzonych w Instytucie Ogrodnictwa na przestrzeni lat.
Na potrzeby systemu opracowano charakterystyki szkodników (w tym nicieni), chorób
infekcyjnych (grzybowe, bakteryjne, fitoplazmatyczne i wirusowe), chorób nieinfekcyjnych
(fizjologicznych) oraz chwastów dla jabłoni, cebuli i róży szklarniowej, które będą stanowić
podstawę do identyfikacji agrofagów i racjonalnego stosowania środków ochrony roślin.
Uwzględniono w nich takie elementy jak: szczegółowe opisy biologii szkodników i ich
rozwoju osobniczego, opisy czynników sprawczych chorób, rośliny żywicielskie, opisy
objawów uszkodzeń na poszczególnych organach roślinnych (liście, pędy lub pnie, korzenie,
owoce), powodowanych przez agrofagi, metody i terminy lustracji i sygnalizacji pojawu
agrofagów, metody ograniczania występowania i zwalczania agrofagów. Wszystkie
informacje poparte są bogatym materiałem graficznym (zdjęcia agrofagów, uszkodzeń
organów roślinnych, schematy rozwoju).
System składa się z kilku zintegrowanych ze sobą modułów: informacyjnego, zawierające
dane na temat najważniejszych agrofagów, powodowanych przez nie uszkodzeń oraz metod
zapobiegania ich występowaniu, modułu zawierającego podstawowe informacje o środkach
ochrony roślin, polecanych do zwalczania szkodliwych agrofagów i wymagania odnośnie
techniki ochrony roślin, a także modułu diagnostycznego. Podstawą systemu jest relacyjna
baza danych przechowująca dane, z których korzystają poszczególne moduły. Po wykonaniu
wszystkich testów poprawności działania, system doradczy będzie udostępniony wszystkim
producentom roślin ogrodniczych i doradcom poprzez stronę Instytutu Ogrodnictwa
w zakładce Serwis Ochrony Roślin (rys.1) oraz na Platformie Sygnalizacji Agrofagów
zamieszczonej na stronie Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu. Użytkownicy systemu
dla wymienionych gatunków roślin ogrodniczych będą mieli możliwość diagnozowania
agrofagów w różnych stadiach rozwojowych, zapoznania się z ich biologią i szkodliwością,
metodami sygnalizacji oraz możliwościami ochrony. W przypadku ochrony chemicznej będzie
można dobrać odpowiednie środki oraz terminy i sposoby ich stosowania dla występującego
agrofaga.
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W ramach tego zadania aktualnie wykonywane są również prace badawcze, których wyniki
przeznaczane są do aktualizacji danych zawartych w systemie doradczym, jak i posłużą do
przygotowania systemu doradczego kolejnych gatunków roślin ogrodniczych. Między innymi
ważnym elementem decyzyjnym są progi szkodliwości, na podstawie których ustalana jest
potrzeba wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin. Progi takie opracowane są dla
większości szkodników, natomiast nie ma ich dla chwastów. W przypadku chwastów progi
szkodliwości ustalone dla zbóż czy innych roślin rolniczych nie mogą być wykorzystywane do
roślin ogrodniczych. Dlatego też podjęto badania nad opracowaniem takich progów dla
komosy i żółtlicy drobnokwiatowej. Prowadzone są też obserwacje i badania nad
doskonaleniem metod sygnalizacji i prognozowania występowania najważniejszych
szkodników i chorób na kilku roślinach ogrodniczych.

Rys.1. Strona startowa Systemu wspomagania decyzji „HortiOchrona”.

Praca wykonana w ramach zadania 2.2 „Opracowanie systemów wspomagania decyzji w ochronie roślin
ogrodniczych”
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ZAGROŻENIE MAŁOOBSZAROWYCH UPRAW OGRODNICZYCH
PRZEZ INWAZYJNE OWADY
Gabriel Łabanowski, Dariusz Rybczyński
Europejska Organizacji Ochrony Roślin (EPPO) publikuje listy organizmów szkodliwych
zagrażających uprawom rolniczym w trzech kategoriach: lista A1 – organizmy, które nie
występują na terenie UE, a mogą stanowić zagrożenie dla upraw na skutek zawleczenia, lista
A2 – organizmy, które występują w niektórych krajach UE i stanowią tam zagrożenia dla
upraw i lista alertowa – to wykaz organizmów szkodliwych, które występują w Europie
i potencjalnie mogą stanowić zagrożenie dla upraw.
Praca obejmuje analizy zagrożenia przez poszczególne gatunki roztoczy i owadów
znajdujące się na trzech listach EPPO (A1, A2 i alertowa) oraz dodatkowo analizę obcych
gatunków inwazyjnych, które są znane w Europie jako groźne szkodniki roślin znajdujących
się u nas w uprawie, a także rodzimych gatunków inwazyjnych, które występują u nas
w środowisku naturalnym, ale w pewnych warunkach mogą stanowić duże zagrożenie dla
roślin uprawnych.
Ocena zagrożenia oparta jest na podstawie rozmieszczenia geograficznego i potencjalnych
możliwości zawleczenia groźnych roztoczy i owadów wraz z importowanymi roślinami,
spektrum roślin żywicielskich zarówno tych dziko rosnących jak i uprawnych, a także
warunkach klimatycznych, które decydują o potencjale rozrodczym organizmów szkodliwych.
Scirtothrips dorsalis Hood, 1919 – wciornastek paprykowiec (chilli thrips) przeniesiony
z listy EPPO A1 na listę EPPO A2 w 2004 r. Pochodzi z południowej Azji i jest
rozprzestrzeniony w strefie tropikalnej i subtropikalnej Azji, Afryki i Oceanii. Występuje na
ponad 100 gatunkach roślin należących do około 40 rodzin botanicznych, włączając uprawy
sadownicze, warzywne i ozdobne. W środowisku naturalnym zasiedla głównie rośliny
z rodziny bobowatych. Znany jest jako szkodnik hortensji w Japonii, papryki i róży w USA
(Hawaje i Floryda), truskawki w Australii. W Europie, często przechwytywany w przesyłkach
roślin z Indii, Kenii, Saint Lucia i Tajlandii np. w Holandii na szparagu ozdobnym z Tajlandii,
a w Wielkiej Brytanii na storczykach z Tajlandii.
Ze względu na tropikalne pochodzenie i spektrum roślin żywicielskich ma możliwość
zadomowienia się w polskich szklarniach i tunelach foliowych na uprawach sadowniczych:
truskawka i winorośl, warzywnych: papryka i pomidor oraz roślinach ozdobnych: figowiec,
kufea, róża, storczyk.
Thrips setosus Moulton, 1928 – wciornastek hortensjowiec (Japanese flower thrips)
umieszczony w 2014 r. na liście alertowej EPPO. Pochodzi z Azji (Japonia, Korea
Południowa), w Japonii znany jako szkodnik tytoniu i pomidora, a w Korei jako szkodnik
ryżu. Do Europy: Holandia (hortensja 2014 r.), Niemcy (hortensja 2015 r.), Chorwacja
(hortensja 2016 r.), Francja (hortensja 2016 r.), Wielka Brytania (poinsecja 2016 r.) zawlekany
na importowanych roślinach, głównie hortensji. Po raz pierwszy w Europie wykryty
w Holandii, w kilku miejscach produkcji sadzonek hortensji zarówno w polu jak i pod
osłonami. Wciornastek ten zasiedla bardzo dużo gatunków roślin zielnych, między innymi
z warzyw: dynia, oberżyna, ogórek, papryka, groch, spośród roślin ozdobnych: aksamitka,
chryzantema, dalia, hipeastrum, kosaciec.
Ze względu na wymianę towarową z krajami Europy, a głównie Holandią istnieje
zagrożenie dla upraw szklarniowych warzyw oraz roślin ozdobnych, szczególnie że jest
wektorem wirusa brązowej plamistości pomidora. W Holandii ma możliwość zimowania
w terenie otwartym na roślinach uprawnych jak i chwastach (Lamium purpureum, Heracleum
sphondylium i Urtica dioica).
Ceratothripoides brunneus Bagnall, 1918 – wciornastek psiankowiec (tomato thrips)
umieszczony na liście EPPO A1. Pochodzi z Afryki i jest rozprzestrzeniony w Afryce, Azji,
Ameryce Środkowej i na Karaibach. Znany z występowania na 23 gatunkach roślin
należących 15 rodzin, ale głównie jest szkodnikiem roślin z rodziny psiankowatych: oberżyna,
papryka i pomidor.
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Ze względu na tropikalne pochodzenie i spektrum roślin żywicielskich ma możliwość
zadomowienia się w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych na takich warzywach jak
pomidor, papryka i oberżyna.
Ceratothripoides clariatus Shumsher, 1946 – wciornastek pomidorowiec (oriental tomato
thrips) znajduje się na liście EPPO A1. Pochodzi prawdopodobnie z Azji i rozprzestrzeniony
jest od Indii po Tajlandię, Filipiny, znany także z kontynentu afrykańskiego (Kenia, Tanzania,
Uganda). Na Tajlandii szkodnik pomidora, przenosi wirusa Capsicum chlorosis virus (CaCV)
(isolate AIT). Zakres roślin żywicielskich ograniczony do przedstawicieli rodziny
psiankowatych: oberżyna, papryka, pomidor i tytoń,
Ze względu na tropikalne pochodzenie i spektrum roślin żywicielskich ma możliwość
zadomowienia się w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych na uprawach warzywnych:
pomidor, papryka i oberżyna.
Anthonomus eugenii Cano, 1894 – kwieciak paprykowiec (pepper weevil) umieszczony na
liście EPPO A1. Pochodzi z Meksyku i rozprzestrzeniony jest w krajach Ameryki Środkowej
(Gwatemala, Honduras, Kolumbia, Kostaryka), na Karaibach i Oceanii oraz południowych
stanach USA. W Europie został wykryty na papryce uprawianej w szklarniach: w Holandii
(2012 r.) i Włochy (2013 r.). Występuje na roślinach z rodziny psiankowatych, ale znany jest
głównie jako szkodnik papryki rocznej i papryki ostrej.
Ze względu na występowanie w produkcji szklarniowej papryki na terenie Europy
(Holandia, Włochy) istnieje możliwość zawleczenia i zadomowienia się w szklarniach
i ogrzewanych tunelach foliowych na papryce w Polsce.
Helicoverpa armigera Hübner, 1808 – słonecznica orężówka (cotton bollworm)
umieszczona na liście EPPO A2. Pochodzi z Europy i Azji, rozprzestrzeniła się w Afryce
i zadomowiła się w Ameryce Północnej i Południowej (Brazylia, Paragwaj w 2013 r.).
W południowej Polsce znana z występowania na kukurydzy, na którą nalatuje ze strefy
subtropikalnej. Zakres roślin żywicielskich jest bardzo szeroki, są to rośliny rolnicze
i ogrodnicze. Poza znanym w Polsce występowaniem na kukurydzy zagraża uprawom warzyw
i roślin ozdobnych w szklarniach, szczególne niebezpieczeństwo istnieje dla pomidora i papryki.
Spodoptera frugiperda J. E. Smith, 1797 – sówka jesienna (fall armyworm) umieszczona
jest na liście EPPO A1. Pochodzi z tropikalnych i subtropikalnych regionów obu Ameryk.
W 2016 r. po raz pierwszy odnotowana na kontynencie afrykańskim (Nigeria, Sao Tomé,
Benin, Togo). Występuje na ponad 80 gatunkach roślin należących do 27 rodzin, powodując
szkody o znaczeniu gospodarczym w uprawach kukurydzy, ryżu, sorga, trzciny cukrowej, ale
także roślin uprawianych w naszym klimacie: pomidor, papryka, warzywa kapustne, cebula,
fasola, warzywa dyniowate, stąd istnieje potencjalne zagrożenie dla tych upraw w warunkach
szklarniowych.
Tuta absoluta Meyrick, 1917 – skośnik pomidorowy (tomato leafminer) znajduje się na
liście EPPO A2. Pochodzi z południowej Ameryki i jest rozprzestrzeniony w wielu krajach na
tym kontynencie. Występuje na roślinach z rodziny psiankowatych, głównie pomidorze.
W Polsce pierwsze doniesienia o jego występowaniu w rejonie Lublina pojawiły się
w 2013 r., zaś w 2016 r. wystąpił w Polsce Centralnej, w pobliżu Rawy Mazowieckiej. Istnieje
duże prawdopodobieństwo jego zadomowienia się w szklarniach na terenie Polski stwarzając
tym samym duże zagrożenie dla uprawy pomidora szklarniowego.

Praca została wykonana w ramach zadania 2.3 „Analiza możliwości integrowanej ochrony wybranych roślin
ogrodniczych dla upraw małoobszarowych”
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AGROTECHNICZNE I ORGANIZACYJNE METODY OGRANICZANIA
RYZYKA ZWIĄZANEGO ZE STOSOWANIEM
ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
Grzegorz Doruchowski, Ryszard Hołownicki, Artur Godyń, Waldemar Świechowski
Ze stosowaniem środków ochrony roślin wiąże się ryzyko ich znoszenia na skutek działania
wiatru, turbulencji atmosferycznych i konwekcyjnych prądów powietrza. Ryzyko znoszenia
jest także wynikiem nieumiejętnego doboru środków technicznych i parametrów pracy
opryskiwaczy. W celu ograniczenia ryzyka znoszenia konieczna jest zatem poprawa
świadomości, wiedzy i umiejętności operatora oraz gwarancja jakości i poprawności działania
sprzętu ochrony roślin. Obowiązkowe badania opryskiwaczy, przeprowadzane w uprawnionych stacjach diagnostycznych, nie zwalniają ich użytkowników z bieżącej dbałości o sprawność techniczną maszyn. Przejawem tej dbałości powinna być samodzielna kontrola sprzętu
w długich okresach miedzy badaniami obowiązkowymi. Jej upowszechnienie pozwoli na
realizację nadrzędnego celu systemu kontroli opryskiwaczy, polegającego na ograniczaniu
ryzyka środowiskowego i narażenia operatora podczas stosowania środków ochrony roślin.
Prawną metodą ograniczania ryzyka zanieczyszczenia środowiska jest nałożenie na
użytkowników środków ochrony roślin obowiązku zachowania stref buforowych podczas
stosowania środków stanowiących zagrożenie dla obszarów wrażliwych. Istnieją możliwości
redukowania tych stref z korzyścią dla użytkownika. Jedną z nich jest stosowanie technik
ograniczających znoszenie (TOZ). Funkcję ochrony obszarów wrażliwych przed znoszeniem
mogą także pełnić współczesne rozwiązania agrotechniczne, takie jak pasy zielne w otoczeniu
pól lub siatki przeciwgradowe w sadach. Określenia potencjału ograniczenia znoszenia przez
te rozwiązania wymaga prowadzenia badań polowych nad znoszeniem cieczy użytkowej.
Zadaniem prac prowadzonych w Zakładzie Agroinżynierii w ramach Programu
Wieloletniego IO na lata 2015-2020 jest:
 opracowanie materiałów instruktażowych dla personelu stacji kontroli opryskiwaczy
oraz materiałów informacyjnych dla użytkowników opryskiwaczy w celu stałego
podnoszenia sprawności technicznej sprzętu ochrony roślin,
 prowadzenie i aktualizacja klasyfikacji TOZ,
 ocena stopnia ograniczania znoszenia środków ochrony roślin poprzez stosowanie
rozwiązań umożliwiających ograniczanie stref buforowych.
Sprawność opryskiwaczy oraz upowszechnianie wiedzy i podnoszenie świadomości ich
użytkowników
Badanie sprawności technicznej sprzętu ochrony roślin obowiązuje w Polsce od roku 1999.
Zostało ono wprowadzone na podstawie ustawy o ochronie roślin (Dz. U. 1995 nr 90 poz. 446,
z pózn. zm.), a dotyczyło początkowo jedynie opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych
polowych i sadowniczych. Obecne zagadnienia te reguluje ustawa o środkach ochrony roślin
(Dz. U. 2013 poz. 455, z pózn. zm.). Szczegółowe zasady dotyczące badania sprawności
opryskiwaczy zostały określone w rozporządzeniach MRiRW w sprawie wymagań
dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony
roślin (Dz. U. 2013 poz. 1742, z pózn. zm.) oraz w sprawie potwierdzania sprawności
technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin (Dz. U. 2013 poz.
1686, z pózn. zm.). Zgodnie z rozporządzeniami od roku 2013 obowiązkowe badania
obejmują także opryskiwacze kolejowe oraz sprzęt agrolotniczy, a od 2015 r. zaprawiarki do
nasion, opryskiwacze i zamgławiacze szklarniowe, samobieżny lub ciągnikowy sprzęt
przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu oraz inny sprzęt
przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku, którego pojemność
zbiornika przekracza 30 litrów. Opryskiwacze plecakowe zostały zwolnione z obowiązkowych
badań na podstawie przepisów dyrektywy 2009/128/WE o zrównoważonym stosowaniu
34

środków ochrony roślin (Dz. Urz. UE 2009 L 309/71), która dopuszcza taką możliwość
w poszczególnych krajach UE, ale użytkownicy zobowiązani są do samodzielnej ich kontroli.
Od roku 2013 obowiązuje nowa metodyka badania opryskiwaczy polowych i sadowniczych. Ponadto opublikowane zostały nowe normy (PN EN ISO 16122, części -1, -2 i -3)
zawierające zaktualizowane metody i kryteria oceny tego sprzętu. W związku z nowymi
przepisami dotyczącymi badań sprzętu ochrony roślin konieczne było opracowanie metodyk
badania i samodzielnej kontroli opryskiwaczy polowych i sadowniczych oraz urządzeń, które
do tej pory nie były objęte badaniami, a także metodyk samodzielnej kontroli dla
opryskiwaczy plecakowych. W pierwszej kolejności opracowano instrukcję badania
opryskiwaczy polowych i sadowniczych, oraz instrukcję badania zaprawiarek do nasion dla
personelu stacji diagnostycznych. Instrukcje opisują przebieg badań z wykorzystaniem
aparatury diagnostycznej, miejsce badań i wyposażenie stacji, zasady BHP podczas
prowadzania badań, oraz zasady dokumentowania i prowadzenia czynności administracyjnych
zgodnie z wymaganiami wspomnianych wyżej rozporządzeń MRiRW.
Samodzielna kontrola sprzętu ochrony roślin polega na kompleksowym przeglądzie
opryskiwaczy i zaprawiarek, przeprowadzanym na zasadzie dobrowolności przez ich
użytkowników podczas kilkuletnich okresów między obowiązkowymi badaniami
prowadzonymi w stacjach diagnostycznych (5 lat od nabycia nowego opryskiwacza,
a następnie co 3 lub 5 lat). Prawidłowe przeprowadzanie takich przeglądów wymaga od
użytkowników wiedzy dotyczącej wymagań i toku postępowania. Zagadnienia te są
przedmiotem materiałów upowszechnieniowych dla rolników użytkujących sprzet ochrony
roślin, opracowanych w formie broszur: „DOBRA PRAKTYKA – samodzielna kontrola
opryskiwaczy polowych i sadowniczych” oraz „DOBRA PRAKTYKA – samodzielna
kontrola zaprawiarek”. Broszury opisują warunki i okoliczności prowadzenia samodzielnej
kontroli oraz sposób postępowania mający na celu utrzymanie odpowiedniego stanu
technicznego i zagwarantowanie bezpieczeństwa maszyn dla ludzi i środowiska przy użyciu
dostępnych w gospodarstwie metod i zestawu narzędzi stosowanych do kalibracji sprzętu.
Zasadniczą ich częścią są punkty kontrolne w formie pytań, opatrzone komentarzem, który
opisuje sposób wykonania samodzielnej kontroli i precyzuje zalecenia w przypadku
stwierdzenia nieprawidłowości.
Wszystkie opisane opracowania po zaopiniowaniu przez IOR-PIB Poznań, PIMR Poznań,
PIORiN i CDR Brwinów oraz po zaakceptowaniu przez MRiRW dostępne będą na stronie
internetowej Instytutu Ogrodnictwa.
Strefy buforowe i możliwość ich redukcji z zastosowaniem technik ograniczających
znoszenie - TOZ
Dyrektywa 2009/128/WE o zrównoważonym stosowaniu środków ochrony roślin oraz
wynikające z niej krajowe akty prawne zobowiązują użytkowników tych środków do
zachowania stref buforowych, czyli odpowiednich odległości od miejsc ich stosowania do
obszarów wrażliwych. Minimalne strefy buforowe dla pasiek i dróg publicznych oraz wód
powierzchniowych i terenów nieużytkowanych rolniczo, jakie należy zachować przy użyciu
opryskiwaczy polowych i sadowniczych określa rozporządzenie MRiRW w sprawie
warunków stosowania środków ochrony (Dz.U. 2014, poz. 516). Jeśli z analizy ryzyka
środowiskowego, przeprowadzanej w celu rejestracji środka ochrony roślin, wynika
konieczność zachowania większej strefy buforowej niż określa to w rozporządzeniu
minimalna odległość dla wód powierzchniowych i terenów nieużytkowanych rolniczo to dla
środków rejestrowanych po 14 czerwca 2011 roku odpowiednia instrukcja znajduje się na
etykiecie. Instrukcji tej towarzyszy czasem informacja o możliwości zmniejszania szerokości
strefy buforowej do określonej szerokości, pod warunkiem użycia rozpylaczy ograniczających
znoszenie o 50, 75 lub 90%. Ponieważ informacja ta mówi jedynie o rozpylaczach, nie
wymieniając innych technik ograniczających znoszenie (TOZ) to należy wprowadzić
niezbędne uzupełnienia w zapisach etykiet. Ponadto warto rozważyć aby w analizie ryzyka
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środowiskowego, przeprowadzanej w celu określenia szerokości i możliwości redukcji stref
buforowych dla wód powierzchniowych, uwzględnić także inne czynniki mające wpływ na
ryzyko ich zanieczyszczenia. Należą do nich szerokość cieku wodnego oraz naturalne lub
sztuczne bariery zatrzymujące znoszoną ciecz użytkową, takie jak zarośla, zadrzewienia
i zielne strefy buforowe w uprawach polowych, lub wiatrochrony i siatki przeciwgradowe
w uprawach sadowniczych.
Klasyfikacja TOZ pod względem stopnia ograniczania znoszenia, opracowana
i uzupełniana przez Federalne Centrum Badawcze Roślin Uprawnych - Julius Kűhn Institut
(JKI) w Brunszwiku (Niemcy), jest uznana i stosowana do regulacji stref buforowych w kilku
krajach europejskich. W ramach Programu Wieloletniego niemiecka klasyfikacja TOZ została
przetłumaczona na język polski i w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach jej zawartość
jest na bieżąco monitorowana i aktualizowana. Obecnie, według stanu na dzień 01.10.2017 r.
lista zawiera 719 pozycji, z których 87% to rozpylacze. Są na niej także opryskiwacze, które
razem z rozpylaczami niskoznoszeniowymi, będącymi na ich wyposażeniu, tworzą tzw.
zintegrowane techniki ograniczające znoszenie. Techniki te także należy uwzględnić jako
warunek redukcji stref buforowych w instrukcjach polskich etykiet środków ochrony roślin.
W Polsce żaden akt prawny nie wskazuje źródła informacji o klasyfikacji TOZ, zgodnie
z którą użytkownicy środków ochrony roślin mogliby redukować strefy buforowe. Z uwagi na
ich liczne wątpliwości i dezorientację odnośnie wykorzystania zapisów zawartych
w etykietach środków wskazane jest uzupełnienie obowiązujących regulacji prawnych
(np. rozporządzenia MRiRW w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin)
o zapisy dotyczące:
- oficjalnie uznanej klasyfikacji TOZ i miejsca jej publikacji,
- sposobu dokumentowania użycia TOZ w celu redukcji stref buforowych (np. w ewidencji
zabiegów: rodzaj TOZ, parametry zabiegu, stopień redukcji znoszenia [%]),
- trybu rejestracji TOZ na liście klasyfikacyjnej (metodyka badań, sposób zatwierdzania,
finansowanie).
W celu umożliwienia klasyfikacji i rejestracji TOZ oferowanych przez krajowe podmioty
należy rozważyć także uruchomienie programu finansowego wsparcia polskich producentów
rozpylaczy i opryskiwaczy na etapie kosztownych badań klasyfikacyjnych.
Ocena pasów zielnych pod kątem ograniczenie znoszenia w uprawach polowych
Buforowe pasy zielne w otoczeniu pól spełniają wymagania stawiane obszarom
proekologicznym, których wdrażanie jest jednym z celów Wspólnej Polityki Rolnej w ramach
strategii „zazieleniania rolnictwa”. Ich zakładanie i utrzymywanie jest stosowane w celu
uzyskania dopłat bezpośrednich i innych subsydiów rolno-środowiskowych. Mogą one
spełniać także rolę czynnika ograniczającego znoszenie.
Badania polowe miały na celu pomiar znoszenia cieczy użytkowej podczas opryskiwania
poletek pszenicy o wymiarach 24x50 m, bez pasa zielnego oraz z przylegającymi pasami
zielnymi. Pasy te o składzie gatunkowym: kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea), życica
wielokwiatowa (Lolium multiflorum) i koniczyna biała (Trifolium repens), miały szerokość
3 i 6 m. Pszenica opryskiwana była roztworem znacznika fluorescencyjnego BSF (Brilliant
Sulfoflavine) w dawce 200 l/ha, przy użyciu konwencjonalnego opryskiwacza polowego
z belką polową o szerokości 12 m, prowadzoną na wysokości 50 cm i wyposażoną
w standardowe rozpylacze płaskostrumieniowe LU 120-03, pracujące przy ciśnieniu 4 bar.
Opryskiwacz przejeżdżał z prędkością 8 km/h, sąsiednimi ścieżkami, opryskując pas
o szerokości 24 m. Zabiegi przeprowadzano w trzech terminach, w warunkach
przedstawionych w tabeli 1, za każdym razem w trzech powtórzeniach.
Doświadczenie wykonano zgodnie z metodyką Instytutu JKI, która jest podstawą do
kwalifikacji metod ograniczania znoszenia na liście TOZ. Znoszenie sedymentacyjne
mierzone było na szalkach Petriego (140 x 23 mm) rozłożonych na zadarnionej powierzchni,
po zawietrznej stronie poletek pszenicy, w dziesięciu liniach pomiarowych, na sześciu
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odległościach od poletka bez pasa zielnego: 1, 3, 5, 10, 15 i 20 m, na pięciu odległościach od
poletka z pasem 3-metrowym: 3, 5, 10, 15 i 20 m, oraz na czterech odległościach od poletka
z pasem 6-metrowym: 6, 10, 15 i 20 m. W celu określenia rzeczywistej wartości stosowanej
dawki znacznika (referencja) dodatkowe szalki umieszczone były w łanie opryskiwanej
pszenicy na wysokości kłosów.
Tabela 1. Warunki i wynik badań nad redukcją znoszenia przez buforowe pasy zielne podczas
opryskiwania pszenicy ozimej.
Termin zabiegu
Prędkość wiatru [m/s]
Temperatura [°C]
Wilgotność wzgl. [%]
Wysokość uprawy [cm]
Wysokość pasów [cm]

T1 – 21.04.2017
Strzelanie w źdźbło
5,4
8,5
46,5
10
15

T2 – 02.06.2017
Kłoszenie
3,7
17,8
52,3
60-70
90-95

T3 – 05.07.2017
Dojrzewanie
3,2
20,7
54,8
70-80
80-90

Tabela 2. Średnia redukcja znoszenia cieczy podczas opryskiwania pszenicy ozimej w trzech fazach
rozwojowych.
Termin zabiegu

Redukcja znoszenia [%]
Pas zielny 3 m
Pas zielny 6 m

T1 – 21.04.2017 Strzelanie w źdźbło

3,1

1,8

T2 – 02.06.2017 Kłoszenie
T3 – 05.07.2017 Dojrzewanie

33,9
1,6

44,7
63,4

Rys. 1. Znoszenie sedymentacyjne cieczy użytkowej jako procent stosowanej dawki podczas
opryskiwania pszenicy ozimej.

Wyniki pomiarów znoszenia sedymentacyjnego wyrażone w procentach stosowanej dawki
znacznika na poszczególnych odległościach od poletek przedstawiono na rys. 1. W tabeli 2
zamieszczono średnie wartości redukcji znoszenia cieczy z poletek pszenicy bez pasa
i z przylegającymi pasami zielnymi w trzech fazach rozwojowych zboża.
We wczesnej fazie wzrostu pszenicy (zabiegu T1), gdy wysokość pasów zielnych
nieznacznie przewyższała wysokość łanu zboża i gdy prędkość wiatru przekraczała 5 m/s nie
zaobserwowano istotnego efektu redukcji znoszenia przez pasy. W fazie kłoszenia pasy zielne
przerastały łan pszenicy o ok. 20-35 cm powodując redukcję znoszenia na średnim poziomie:
33,9% i 44,7% odpowiednio dla pasów 3 m i 6 m. W okresie dojrzewania pszenicy tylko pas
6-metrowy wykazał zdolność redukcji znoszenia, która wynosiła 63,4%.
Ocena siatek przeciwgradowych pod kątem ograniczenie znoszenia w uprawach
sadowniczych
Siatki przeciwgradowe coraz powszechniej instalowane są w nowozakładanych sadach
jabłoniowych. Ich podstawową funkcją jest ochrona sadów przed gradem lecz mogą także
zatrzymywać część znoszonej poza sad cieczy użytkowej.
Badania polowe miały na celu pomiar znoszenia cieczy użytkowej podczas opryskiwania
sadu bez siatki przeciwgradowej, a następnie z siatką rozwiniętą nad drzewami, z użyciem
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standardowych rozpylaczy wirowych (TR 80-01), zamontowanych na konwencjonalnym
opryskiwaczu sadowniczym (Agrola 1000V). W sadzie jabłoniowym (Gala/M9; 3,5 x 1 m)
opryskiwacz poruszał się z prędkością 6 km/h opryskując pięć zewnętrznych rzędów drzew
roztworem znacznika fluorescencyjnego BSF w dawce 200 l/ha. Zabiegi przeprowadzano
w trzech terminach, w warunkach przedstawionych w tabeli 3, za każdym razem w trzech
powtórzeniach.
Doświadczenie wykonano zgodnie z metodyką Instytutu JKI. Znoszenie sedymentacyjne
mierzone było na szalkach Petriego (140 x 23 mm) rozłożonych na zadarnionej powierzchni,
po zawietrznej stronie opryskiwanej kwatery, w dziesięciu liniach pomiarowych, na siedmiu
odległościach od siatki: 1, 3, 5, 10, 15, 20 i 25 m.
Wyniki pomiarów znoszenia sedymentacyjnego wyrażone w procentach stosowanej dawki
znacznika na poszczególnych odległościach od opryskiwanego sadu przedstawiono na rys. 2.
W tabeli 4 zamieszczono średnie wartości redukcji znoszenia cieczy z sadu przy użyciu siatki
przeciwgradowej w trzech fazach rozwojowych drzew jabłoni.
Podczas kwitnienia i bezpośrednio po nim, w warunkach silnego i średniego wiatru siatka
przeciwgradowa nie wykazała istotnego efektu ograniczenia znoszenia. W okresie wzrostu
owoców, przy pełnym ulistnieniu drzew i umiarkowanej prędkości wiatru siatka spowodowała
redukcję znoszenia średnio o prawie 75%, i w żadnym punkcie pomiarowym redukcja ta nie
była mniejsza niż 50%.
Tabela 3. Warunki i wynik badań nad redukcją znoszenia cieczy użytkowej przez siatkę
przeciwgradową podczas opryskiwania sadu jabłoniowego
Termin zabiegu
Prędkość wiatru [m/s]
Temperatura [C]
Wilgotność wzgl. [%]

Przed kwitnieniem
11.04.2017
5,2
9,0
52,0

Po kwitnieniu
29.05.2017
2,2
25,8
47,0

Wzrost owoców
20.07.2017
0,8
27,3
53,0

Tabela 4. Średnia redukcja znoszenia cieczy podczas opryskiwania sadu jabłoni w trzech fazach
rozwojowych
Termin zabiegu
Przed kwitnieniem (11.04.2017)
Po kwitnieniu (29.05.2017)
Wzrost owoców (20.07.2017)

Redukcja
znoszenia [%]
7,5
10,1
74,2

Rys. 2. Znoszenie sedymentacyjne cieczy użytkowej jako procent stosowanej dawki podczas
opryskiwania sadu jabłoniowego.

Wnioski
Ryzyko dla ludzi i środowiska, wynikające ze stosowania środków ochrony roślin związane
jest m.in. ze sprawnością techniczną opryskiwaczy oraz znoszeniem cieczy użytkowej.
Opracowane w ramach Programu Wieloletniego materiały instruktażowe i upowszechnieniowe mają na celu podniesienie jakości i efektywności badań sprawności technicznej sprzętu
prowadzonej w Stacjach Kontroli Opryskiwaczy. Dobór technik ograniczających znoszenie
z wykorzystaniem klasyfikacji TOZ pozwala na zmniejszenie ryzyka znoszenia środków
ochrony roślin podczas prowadzenia zabiegów i w przypadkach uzasadnionych instrukcją
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etykiety środka ochrony roślin zmniejszania szerokości stref buforowych. Przeprowadzone
pomiary znoszenia w pszenicy z buforowymi pasami zielnymi oraz w sadzie z siatką
przeciwgradową wskazują na możliwość wykorzystania tych rozwiązań agrotechnicznych
w celu ochrony obszarów wrażliwych przed zanieczyszczeniem środkami ochrony roślin.

Pracę wykonano w ramach zadania 2.4 „Opracowanie i ocena metod ograniczania ryzyka związanego ze
stosowaniem środków ochrony roślin”
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OCENA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W STOSOWANIU ŚRODKÓW
OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH OGRODNICZYCH
I ROLNICZYCH W ŚWIETLE URZĘDOWEJ KONTROLI
PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
PRZEPROWADZONEJ W 2016 ROKU W OPARCIU O BADANIA
LABORATORYJNE POZOSTAŁOŚCI Ś.O.R.
INSTYTUTU OGRODNICTWA
Artur Miszczak, Joanna Kicińska, Piotr Sikorski, Katarzyna Zagibajło,
Ewelina Szustakowska, Ilona Kuśmierska, Jolanta Szymczak
W Polsce jest obecnie dopuszczonych do użycia 251 substancji czynnych. Znajdują się one
w 1956 zarejestrowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi środkach ochrony
roślin. Każdy z tych środków jest zaopatrzony w odpowiednią etykietę, która informuje
w jakim celu i na jaką uprawę można go zastosować oraz w jakich dawkach i w jakich
terminach powinien być użyty. Stosowanie środków ochrony roślin niezgodnie z ich etykietą
jest niedozwolone i może stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka i środowiska
naturalnego. Prawidłowość użycia środków ochrony roślin można zweryfikować poprzez
zbadanie ich pozostałości w płodach rolnych.
Obowiązek sprawowania kontroli nad stosowaniem środków ochrony roślin w produkcji
roślinnej, w tym prowadzenia badań pod kątem pozostałości substancji czynnych środków
ochrony roślin, wynika zarówno z prawa krajowego, w szczególności Ustawy o środkach
ochrony roślin, jak i z przepisów Unii Europejskiej, w szczególności Rozporządzenia
1107/2009. Podstawowym celem kontroli jest zapewnienie nadzoru nad prawidłowością
przestrzegania przepisów prawnych w zakresie stosowania środków ochrony roślin.
W ramach kontroli prawidłowości stosowania środków ochrony roślin badane są próbki
płodów rolnych, które w Polsce są pobierane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin
i Nasiennictwa z terenu całego kraju. Podstawą tego działania jest art. 80 pkt 9 Ustawy z dnia
18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin. Wyniki powyższych badań stanowią istotny element
w urzędowym systemie kontroli bezpieczeństwa żywności.
Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa od kilkunastu lat
współpracuje z Głównym Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa, uczestnicząc
początkowo w realizacji zadania: „Analiza pozostałości środków ochrony roślin w płodach
rolnych, pobieranych z miejsc produkcji” od 2002 roku. Od 2009 roku badania te
wykonywane były w ramach zadania 5.1: „Badanie pozostałości środków ochrony roślin
w płodach rolnych w ramach obowiązującego monitoringu krajowego oraz wymogów Unii
Europejskiej”, który był częścią Programu Wieloletniego na lata 2008-2014, wykonywanego
przez Instytut Ogrodnictwa, pod nazwą: „Rozwój zrównoważonych metod produkcji
ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów
ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów”. Od
2015 roku badania te są realizowane w zadaniu 2.5 „Badanie pozostałości środków ochrony
roślin w ramach urzędowej kontroli ich stosowania” Programu Wieloletniego na lata 20152020 pod nazwą: „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora
ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska
naturalnego”.
W roku 2016 badania kontrolne przeprowadzone w Zakładzie Badania Bezpieczeństwa
Żywności objęły substancje biologicznie czynne 416 środków ochrony roślin, ich izomerów
i metabolitów (380 ś.o.r. + 36 metabolitów) analizowanych w tzw. metodzie wielopozostałościowej oraz pozostałości 10 fungicydów ditiokarbaminianowych oznaczanych grupowo
jako disiarczek węgla.
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Ogółem przebadano 39 różnych rodzajów upraw, w tym: 9 sadowniczych (borówka,
czereśnia, grusza, jabłoń, malina, porzeczka, śliwa, truskawka, wiśnia); 20 warzywnych
(brokuł, cebula, chrzan, groch/groszek zielony, kalafior, kapusta brukselska, kapusta
głowiasta, kapusta pekińska, koper, marchew, ogórek, papryka, pietruszka korzeniowa,
pomidor, por, rukola, rzodkiewka, sałata, seler korzeniowy szpinak) oraz 10 rolniczych (burak
cukrowy, jęczmień, kukurydza, mieszanki zbożowe, owies, proso, pszenica, pszenżyto,
ziemniak żyto).
Próbki do badań, zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, pobierali pracownicy
Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Ogółem pobrano 1089 próbek
płodów rolnych, w tym: 289 próbek owoców, 352 próbki warzyw oraz 448 próbek z upraw
rolniczych.
Ocenę uzyskanych wyników prowadzono w oparciu o wykazy najwyższych dopuszczalnych
poziomów pozostałości środków ochrony roślin (NDP) zawarte w Rozporządzeniu nr 396/2005
Parlamentu Europejskiego i Rady „w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów
pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich
powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG”.
Kontrola prawidłowości stosowania środków ochrony roślin była prowadzona w oparciu
o aktualizowany „Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania” oraz
etykiety środków ochrony roślin zamieszczone na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
www.minrol.gov.pl.
Wyniki badań
W czasie trwania zadania wykryto 91 spośród 416 oznaczanych pozostałości środków ochrony
roślin, obejmujących:
 insektycydy chloroorganiczne: HCH, lindan, DDT, endosulfan;
 insektycydy fosforoorganiczne: chloropiryfos, chloropiryfos metylu, diazynon, dimetoat,
fosalon, fosmet, pirymifos metylu;
 insektycydy pyretroidowe: bifentryna, cypermetryna, deltametryna, esfenwalerat,
lambdacyhalotryna, permetryna;
 insektycydy karbaminianowe: pirimikarb;
 insektycydy pozostałe: acetamipryd,
DEET, chlorantraniliprol, diflubenzuron,
fenpyroksymat, flonikamid, heksytiazoks, indoksakarb, imidaklopryd, klotianidyna,
metoksyfenozyd, propargit, pyridaben, spinosad, spirodiklofen, spirotetramat, tebufenpyrad,
tiachlopryd, tiametoksam;
 fungicydy karbaminianowe: karbendazym, propamokarb, tiofanat metylu;
 fungicydy ditiokarbaminianowe: np. maneb, mankozeb, propineb, tiuram itp. oznaczane
jako disiarczek węgla;
 fungicydy pozostałe: azoksystrobina, boskalid, bupirymat, chlorotalonil, cyflufenamid,
cymoksanil, cyprodynil, cyprokonazol, difenokonazol, epoksykonazol, famoksadon,
fenheksamid, fenpropidyna, fenpropimorf, fludioksonil, fluopikolid, fluopyram, iprodion,
izopyram, kaptan, karboksyna, krezoksym metylowy, mandipropamid, mepanipyrim,
mepronil, metalaksyl, oksadiksyl, pencykuron, pentiopyrad, prochloraz, propikonazol,
pyrimetanil,
pyraklostrobina,
spiroksamina,
tebukonazol,
tetrakonazol,
triadimenol/triadomefon, trifloksystrobina;
 herbicydy: chlorotoluron, diflufenikan, flurochloridon, lenacyl, linuron, metolachlor,
metrybuzyna, pendimetalina, prometryna, prosulfokarb, terbutylazyna;
 regulatory wzrostu: difenyloamina.
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Szczegółowe wyniki badań dla poszczególnych grup upraw przedstawiają się następująco:
Owoce
W roku 2016 przebadano 289 próbek owoców i tylko 51 (17,6%) próbek nie zawierało
pozostałości środków ochrony roślin. W przypadku 233 (80,6%) próbek wykryto pozostałości
środków ochrony roślin, jednak nie przekraczały one NDP, ale 39 z nich (12,8%) zawierało
substancje czynne świadczące o nieprawidłowym użyciu środków – brak rejestracji na daną
uprawę. Natomiast w 5 próbkach owoców (1,7%) wykryto pozostałości w ilości przekraczającej
NDP. Uprawami, w których najczęściej dochodziło do nieprawidłowości w stosowaniu środków
ochrony roślin były: czereśnia i śliwa.
Spośród 20 przebadanych próbek czereśni tylko w 3 próbkach nie wykryto pozostałości
środków ochrony roślin, a w pozostałych stwierdzono obecność sześciu insektycydów oraz ośmiu
fungicydów. Najczęściej występującymi pozostałościami środków ochrony roślin były:
acetamipryd, kaptan, karbendazym, tiaklopryd, ditiokarbaminiany, boskalid, dimetoat, flonikamid
i cyprodynil. Łącznie 11 (ok. 55%) próbek czereśni zawierało pozostałości więcej niż jednego
środka ochrony roślin. W 7 próbach (35%) stwierdzono pozostałości środków, które nie są
dopuszczone do stosowania w tej uprawie, tj: ditiokarbaminiany, diflubenzuron, flonikamid,
dimetoat i tiametoksam. Nie stwierdzono natomiast przekroczeń najwyższych dopuszczalnych
poziomów pozostałości obowiązujących w Unii Europejskiej.
W przypadku śliwek przebadano 40 próbek i tylko w 5 (12,5%) nie wykryto pozostałości
środków ochrony roślin. W pozostałych próbkach stwierdzono pozostałości 11 insektycydów oraz
9 różnych fungicydów. Najczęściej występującymi pozostałościami środków ochrony roślin były:
karbendazym, acetamipryd, tiofanat metylu, tiachlopryd, tebukonazol, metoksyfenozyd,
pirymikarb i kaptan. Łącznie 30 próbek śliwek (ok. 75%) zawierało pozostałości więcej niż
jednego środka ochrony roślin. W 14 próbkach (35%) wykryto pozostałości środków, które nie są
zarejestrowane do stosowania w tej uprawie: dimetoat, fosmet, pirymikarb, ditiokarbaminiany,
difenokonazol, kaptan, propamokarb i pirymetanil. W jednym przypadku (2,5%) stwierdzono
przekroczenie dopuszczalnego poziomu propamokarbu, co kwalifikowało się do zgłoszenia
w systemie RASFF.
Jedyną uprawą, w której nie stwierdzono w czasie badań żadnych nieprawidłowości była wiśnia.
Warzywa
W roku 2016 przebadano 352 próbki warzyw, z czego 96 (27,3%) próbek nie zawierało
pozostałości środków ochrony roślin. W 241 (68,5%) próbkach wykryto pozostałości nie
przekraczające NDP, ale wśród nich w 77 przypadkach (21,9%), próbki zawierały substancje
czynne wskazujące na nieprawidłowe użycie środków – brak rejestracji dla danej uprawy.
W pozostałych 15 próbkach (4,3%) wykryto pozostałości środków ochrony roślin w ilości
przekraczającej NDP. Spośród badanych upraw warzyw najwięcej nieprawidłowości stwierdzono
w uprawie kapusty pekińskiej i kopru.
W przypadku kapusty pekińskiej zbadano 44 próbki i tylko w 4 (9%) nie wykryto pozostałości
środków ochrony roślin. W pozostałych próbkach zidentyfikowano 13 insektycydów i 11 różnych
fungicydów. Najczęściej występującymi pozostałościami środków ochrony roślin były:
ditiokarbaminiany, azoksystrobina, karbendazym, chloropiryfos, dimetoat i acetamipryd.
Łącznie 31 (ok. 70%) próbek kapusty pekińskiej zawierało pozostałości więcej niż jednego środka
ochrony roślin. W 22 próbkach (50%) wykryto obecność substancji czynnych świadczących
o nieprawidłowym użyciu środków ochrony roślin – brak rejestracji dla tej uprawy. Natomiast
w 9 próbkach (20%) stwierdzono przekroczenia NDP, które kwalifikowały się do zgłoszenia
w systemie RASFF. Dotyczyły one wykryć chloropiryfosu (pięć przypadków), chlorotalonilu,
pirymetanilu, kaptanu i dimetoatu (2 przypadki).
W przypadku kopru zbadano 20 próbek na obecność pozostałości środków ochrony roślin.
W 8 próbach (40%) nie wykryto pozostałości badanych środków ochrony roślin W pozostałych
próbkach wykryto pozostałości: 6 insektycydów, 5 różnych fungicydów oraz 6 herbicydów.
Najczęściej występującymi pozostałościami środków ochrony roślin były: chloropiryfos, linuron,
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pendimetalina i acetamipryd. Łącznie 8 (40%) prób kopru zawierało pozostałości więcej niż
jednego środka ochrony roślin. W 11 próbkach (55%) stwierdzono pozostałości środków, które
nie mają rejestracji do stosowania w tej uprawie: HCH, lindan, chloropiryfos, chloropiryfos
metylowy, esfenwalerat, acetamipryd, karbendazym, pirymetanil, tetrakonazol, chlorotoluron,
flurochloridon, metolachlor i prosulfokarb. W 1 próbce kopru oznaczono pozostałości
chloropiryfosu w ilości przekraczającej NDP, które kwalifikowało się do zgłoszenia w systemie
RASFF.
Jedynymi uprawami warzywnymi, w których nie stwierdzono w czasie badań żadnych
nieprawidłowości były: cebula i papryka.
Uprawy rolnicze
Biorąc pod uwagę uprawy rolnicze, na 448 zbadanych próbek: 317 (70,8%) nie zawierało
pozostałości środków ochrony roślin, a w 127 (28,3%) wykryto pozostałości poniżej NDP UE,
z czego 14 próbek zawierało substancje czynne nie zarejestrowane przez MRiRW dla danych
upraw. W 4 próbkach (0,9%) wykryto przekroczenie NDP. Były to pojedyncze nieprawidłowości występujące w różnych uprawach zbóż.
Jedynymi uprawami rolniczymi, w których w trakcie tych badań nie stwierdzono żadnych
nieprawidłowości były: burak cukrowy i ziemniak.
Podsumowanie
Ogólnie w 1089 przebadanych próbach płodów rolnych stwierdzono 130 przypadków
zastosowań środków ochrony roślin niedopuszczonych do stosowania w danych uprawach,
których pozostałości najczęściej były poniżej najwyższego dopuszczalnego poziomu, co
stanowiło 11,9% wszystkich badanych prób.
Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej i Rady nr 396/2005, przekroczenia
najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin
(NDP), powyżej dwukrotnej ich wartości, czyli kwalifikujące się do zgłoszenia w systemie
RASFF, stwierdzono w 24 próbkach, co stanowi 2,2% wszystkich badanych prób.

Badania wykonano w ramach zadania 2.5 „Badanie pozostałości środków ochrony roślin w ramach
urzędowej kontroli ich stosowania”

43

WPŁYW DOŚWIETLANIA LAMPAMI LED NA WZROST I ROZWÓJ
ROZSADY PAPRYKI
Jadwiga Treder, Anna Borkowska, Waldemar Treder
Wzrost i jakość rozsady warzyw produkowanej w okresie zimowym, przeznaczonej do
wczesnej uprawy zależy od przede wszystkim od jakości i natężenia światła. Najczęściej do
doświetlania rozsady stosuje się wysokoprężne lampy sodowe (HPS) jednakże coraz częściej
producenci rozsady stosują energooszczędne lampy LED by zmniejszyć koszty produkcji
i poprawić jakość roślin. Efektywność lamp LED w produkcji rozsady warzyw jest tematem
licznych badań naukowych jednakże często badany jest efekt zastosowania dodatkowego
światła monchromatycznego, o określonej długości fali np. niebieskiego lub czerwonego,
oprócz światła dziennego. Od niedawna na rynku pojawiły się lampy LED typu COB (Chips
on Board), cechujące się ciągłym widmem i wyższą wydajnością świetlną (lm/W).
Celem podjętych badań była ocena wzrostu i jakości rozsady papryki uprawianej
wkamerach wzrostowych, wyłącznie przy zastosowaniu sztucznego światła, którego źródłem
były lampy LED o widmie monochromatycznym oraz lampy typu COB o pełnym widmie lecz
różnym udziale widma niebieskiego, czerwonego oraz bliskiej podczerwieni.
W doświadczeniu oceniono wzrost rozsady papryki ‘Beniel’ uprawianej w kamerach
wzrostowych i doświetlanej wyłącznie światłem sztucznym. Siewki, uzyskane po wysianiu
nasion do paluszków z wełny mineralnej przesadzono do kostek wełny mineralnej Grodan
(rozmiar 5 x 5 cm). Rośliny nawożono w miarę potrzeb pełną pożywką nawozową
o EC 2,1 mS cm-1 i pH 5,9. Natężenie światła w kamerach wzrostowych wynosiło
100 ±10 µmol-2 s-1, fotoperiod 18/6 h (dzień/noc), temperatura 20-22°C. Do doświetlania
wykorzystano dwa rodzaje lamp LED o widmie monochromatycznym różniące się udziałem
światła niebieskiego i czerwonego w widmie (Daplon Plus- Instytut Elektrotechniki
w Warszawie) oraz trzy rodzaje lamp LED typu COB (Chips on Board – Spectrocolor, Łódź)
z widmem ciągłym, różniące się składem widma, temperaturą barwową (Tc) oraz wartością
wskaźnika oddawania barw światła (Ra). Skład widma i jego parametry w poszczególnych
wariantach podano na rys. 1. Ocenę końcową wzrostu i jakości rozsady przeprowadzono po
4 tygodniach uprawy. Zmierzono wysokość, masę części nadziemnej, powierzchnię liści oraz
przewodność szparkową liści.
Uzyskane wyniki wskazują, że zróżnicowane widma oraz rodzaju lamp LED wpłynęło na
tempo wzrostu, pokrój, jakość rozsady oraz wymianę gazową liści rozsady papryki. O jakości
rozsady stanowi nie tylko wysokość roślin ale również masa i powierzchnia liści. Rozsada
papryki ‘Beniel’, doświetlana lampami typu COB cechowała się silnym i wyrównanym
wzrostem (rys. 2.). Rozsadę o najlepszej jakości tj. o najwyższej świeżej masie i powierzchni
liści, uzyskano stosując lampy COB w wariancie widma C II. W przypadku rozsady papryki
wszystkie rośliny doświetlane lampami o pełnym widmie, typu COB, niezależnie od ich
wariantu cechowały się dwukrotnie wyższą przewodnością szparkową liści niż rośliny
doświetlane lampami LED I i LED II.
Wnioski
Uzyskane wyniki wskazują, że istnieje możliwość szerokiego zastosowania lamp LED
budowanych w technologii COB do produkcji rozsady warzyw, jednakże konieczne są dalsze
badania by odpowiednio dostosować udział światła niebieskiego i czerwonego oraz bliskiej
podczerwieni, aby uzyskać maksymalnie korzystny efekt. Wskazane byłoby również ocenić
koszty takiego doświetlania w porównaniu do tradycyjnych lamp sodowych najczęściej
stosowanych do doświetlania rozsady.
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LED COB - C I (3000K Ra 80 )

LED II

LED I

LED COB - C II (3000K Ra 97)

LED COB - CIII (3500K Ra 90)

Rys. 1. Widma lamp LED w poszczególnych wariantach uprawy rozsady papryki ‘Beniel’.
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Rys. 2. Wybrane parametry wzrostu i jakości rozsady papryki ‘Beniel’ po 4 tygodniach uprawy
rozsady z zastosowaniem doświetlania różnego rodzaju lamp LED.

Rys. 3. Rozsada papryki doświetlanej lampami typu COB po 4 tygodniach uprawy.
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Badania wykonano w ramach zadania 3.1 „Rozwój wodo- i energooszczędnych technologii
upraw ogrodniczych”
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NAWOŻENIE RÓŻ SZKLARNIOWYCH UPRAWIANYCH
W PODŁOŻACH ORGANICZNYCH
Jacek Nowak, Jadwiga Treder, Małgorzata Kunka, Anna Borkowska
W Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach w ramach realizacji Programu Wieloletniego
w latach 2015-2017 prowadzono badania mające na celu opracowanie nowych kryteriów
diagnostycznych, na podstawie których będzie można przygotować kompleksową strategię
nawożenia róż uprawianych na kwiat cięty w podłożach opartych na torfie. W wytypowanych
gospodarstwach ogrodniczych prowadzących całoroczną uprawę róż na kwiat cięty w podłożu
organicznym (mieszanina torfu z perlitem, uprawa pojemnikowa) zlokalizowanych w rejonie
Goczałkowic Zdrój oraz Brzezie k. Krakowa analizowano skład pożywek, wód drenarskich,
podłoży oraz liści z części wskaźnikowych roślin na zawartość makro- i mikroskładników.
Obserwowano również wzrost i rozwój kwiatów. Próby pożywek, wód drenarskich oraz
podłoży pobierano co 4-5 tygodni i analizowano bezpośrednio po dostarczeniu do
laboratorium. Próbki liści pobierano co 8-10 tygodni i po wysuszeniu oraz zmieleniu poddano
analizie. Wszystkie analizy wykonano w Instytucie Ogrodnictwa zgodnie z aktualnymi
metodami analitycznymi.
Wyniki analizy pożywek i wód drenarskich (tabela 1), podłoży (tabela 2) oraz części
wskaźnikowych roślin (tabela 3) wskazują na szerokie zakresy zawartości składników
w pożywce, wodach drenarskich, podłożach oraz liściach róż. Takie zróżnicowanie było
spowodowane zmiennością warunków w poszczególnych gospodarstwach ogrodniczych.
W związku z tym istniała potrzeba dokonywania korekty nawożenia (pożywki), co miało
istotny wpływ na zawartość składników w podłożu, a tym samym w wodach drenarskich
i liściach. Mimo tak szerokich zakresów nie obserwowano niekorzystnego wpływu na wzrost
i jakość kwiatów róż. Róże rosły prawidłowo, nie stwierdzono objawów niedoboru, jak
i nadmiaru składników pokarmowych na liściach.
Na podstawie przeprowadzonych analiz chemicznych i obserwacji można stwierdzić, że skład
pożywki do fertygacji róż uprawianych w podłożu organicznym (mieszanina torfu z perlitem)
powinien być zbliżony do (zawartość w mg/l): EC – 1,6; N-NO3 – 150; N-NH4 – 8,0; P – 30; K –
190; Ca – 150; Mg – 32; Fe – 1,6; Mn – 0,35; Zn – 0,30; Cu – 0,05; B – 0,35, pH – 5,9.
Tabela 1. Właściwości fizykochemiczne pożywek i wód drenarskich.
Pożywka
Drenaż
Oznaczenie Jednostki
Zakres
Średnia Mediana
Średnia
Zakres
pH
5,1 – 6,4
5,90
5,90
4,3 – 7,1
6,03
EC
mS/cm
1,35 – 1,82
1,60
1,60
1,63 – 2,63
2,01
N-NO3
mg/l
107,0 – 205,0 151,92
151,00 147,0 – 294,0 197,37
+
N-NH4
mg/l
3,2 – 14,0
8,53
8,20
0,05 – 2,2
0,58
P
mg/l
32,8 – 41,0
28,68
28,35
17,2 – 51,4
34,88
+
K
mg/l
137,0 – 254,0 193,00
190,50 172,0 – 321,0 249,28
+2
Ca
mg/l
119,0 – 224,0 156,54
153,50 163,0 – 326,0 205,79
+2
Mg
mg/l
21,7 – 40,8
32,39
32,75
25,3 – 60,6
41,50
+
Na
mg/l
9,9 – 63,1
26,70
24,10
21,2 – 79,1
38,72
Cl
mg/l
13,1 – 76,1
32,61
27,65
28,2 – 99,0
48,01
-2
SO4
mg/l
33,2 – 115,0
68,43
69,25
37,7 – 170,0
92,50
Fe
mg/l
1,13 – 2,61
1,58
1,51
1,2 – 3,28
2,00
Mn
mg/l
0,28 – 0,48
0,36
0,34
0,02 – 1,22
0,21
Cu
mg/l
0,04 – 0,09
0,06
0,05
0,03 – 1,09
0,23
Zn
mg/l
0,20 – 0,87
0,33
0,29
0,12 – 0,82
0,28
B
mg/l
0,11 – 0,53
0,34
0,35
0,10 – 0,61
0,29

Mediana
6,15
1,98
199,00
0,35
34,60
251,00
199,00
40,95
33,85
40,70
91,05
2,00
0,14
0,06
0,28
0,29
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Tabela 2. Właściwości fizykochemiczne podłoży.
Oznaczenie

Jednostki

pH

-

Stężenie soli

g NaCl.dm-3

N-NO3N-NH4+
P
K+
Ca+2
Mg+2
Na+
ClSO4-2
Fe
Mn
Cu
Zn
B

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Zakres
4,7 – 6,8
0,93 – 3,66
156,0 – 666,0
1,0 – 15,7
119,0 – 337,0
270,0 – 700,0
606,0 – 2260,0
115,0 – 230,0
42,0 – 418,0
47,0 – 353,0
29,0 – 216,0
9,49 – 73,2
0,98 – 16,3
0,59 – 1,93
2,04 – 12,0
0,28 – 3,42

Podłoże
Średnia
5,7
2,3
400,4
3,3
223,7
474,3
217,2
1322,0
165,0
203,1
147,9
26,1
4,5
1,1
5,5
1,2

Mediana
5,8
2,1
383,0
1,6
204,0
456,5
208,0
1305,0
136,5
148,0
137,5
22,8
2,3
1,1
5,5
1,0

Tabela 3. Zawartość składników mineralnych w liściach róż.
Oznaczenie

N
P
K
Mg
Ca
B
Cu
Fe
Mn
Mo
Zn

Liście

Jednostki

% suchej masy
% suchej masy
% suchej masy
% suchej masy
% suchej masy
mg/kg suchej masy
mg/kg suchej masy
mg/kg suchej masy
mg/kg suchej masy
mg/kg suchej masy
mg/kg suchej masy

Zakres

Średnia

Mediana

2,36 – 3,69
0,26 – 0,46
2,13 – 3,67
0,18 – 0,37
0,54 – 2,11
30,6 – 84,6
1,04 – 4,7
34,4 – 131,7
10,5 – 174,7
1,3 – 62,5
1,7 – 29,8

2,97
0,33
2,59
0,26
1,04
53,25
2,08
70,52
78,65
14,50
8,23

3,04
0,32
2,56
0,26
0,96
51,04
1,60
62,19
83,94
13,69
5,57

Badania wykonano w ramach zadania 3.2 „Rozwój zrównoważonego nawożenia roślin ogrodniczych
i zapobieganie degradacji gleby i skażenia wód gruntowych”
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EFEKTY MECHANICZNEGO CIĘCIA DRZEW JABŁONI I ŚLIWY
W ZALEŻNOŚCI OD TERMINU WYKONANIA ZABIEGU
Halina Morgaś
Produkcja owoców jest niemożliwa bez cięcia drzew. Równocześnie cięcie jest zabiegiem
bardzo pracochłonnym. Razem z kosztami zbioru owoców, koszty cięcia stanowią największą
pozycję w ogólnych kosztach prowadzenia sadu. Dodatkowo, wobec braku rąk do pracy, coraz
trudniej jest organizować prawidłową kampanię cięcia. Należy bowiem pamiętać, że cięcie
musi być wykonane w ściśle określonym i stosunkowo krótkim czasie. Znaczy to, że
w określonej porze roku w sadownictwie potrzeba bardzo wielu pracowników sezonowych.
W ostatnim czasie ukazały się opracowania i analizy przygotowane na zlecenie brytyjskiego
stowarzyszenia producentów jabłek i gruszek (English Apples and Pears, EAP) określające
potrzebę zatrudnienia na ok. 11 tys., pracowników sezonowych, przy poziomie produkcji
300 tys. ton/rok. Potrzeby polskich sadowników, przy porównywalnej pracochłonności
produkcji, należy określić na poziomie ok. 150 tys. pracowników sezonowych przy produkcji
4 500 tys. ton/rok. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że cięcie drzew powinni prowadzić
pracownicy odpowiednio do tego przygotowani, świadomi swojej roli. Cięcie jest bowiem
zabiegiem agrotechnicznym radykalnie wpływającym na procesy wzrostu i rozwoju
wieloletnich roślin ogrodniczych jakimi są drzewa owocowe. W tej sytuacji wprowadzenie do
sadu maszyn tnących, częściowo zastępujących pracę ludzką, wydaje się być nieuniknione.
Prace badawcze nad mechanicznym cięciem drzew owocowych prowadzono w Europie już
na początku XX wieku. Po II wojnie światowej, w przewidywaniu trudności na rynku pracy,
na zachodzie Europy podejmowano liczne próby opracowania praktycznych wskazań dla
zabiegu mechanicznego cięcia drzew owocowych. Jednak uzyskiwane rezultaty nie były
zachęcające. W Polsce sytuacja na rynku pracy była inna, przez długi czas sadownicy nie
narzekali na brak rąk do pracy. Dzisiaj jednak brak ludzi do pracy przy zbiorach owoców czy
innych zabiegach agrotechnicznych jest realnym i coraz trudniejszym do rozwiązania
problemem logistycznym.
Zasadniczą trudnością w praktycznym zastosowaniu maszyn tnących w sadach jest fakt, że
cięcie jest zabiegiem o charakterze wybitnie indywidualnym. Polega ono na usuwaniu
konkretnych gałęzi czy pędów. Natomiast maszyna usuwa pędy wszystkie, określone części
wszystkich pędów znajdujących się w zasięgu elementów tnących. Charakter tego zabiegu jest
totalny, a cięcia ręcznego – indywidualny.

Ta zasadnicza różnica wymagała opracowania specjalnego systemu prowadzenia sadu
dostosowanego do mechanicznego cięcia drzew, w dzisiejszej literaturze nazywanego „ściana
owoconośna” („fruit wall”). Dzięki temu możliwe jest obecnie, co do zasady, powszechne
użycie maszyn tnących w produkcji owoców z drzew.
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Konkretne efekty mechanicznego cięcia drzew owocowych, podobnie jak cięcia ręcznego,
zależą od przede wszystkim od terminu jego wykonania. W sadach możliwe jest stosowanie
maszyn tnących zarówno w okresie spoczynku drzew (‘cięcia zimowe’) jak i w okresie
wegetacji (‘cięcia letnie’).

Kolejnym czynnikiem decydującym o rezultatach cięcia drzew jest gatunek i związana
z nim fizjologia kwitnienia i owocowania. W tym względzie istotnie różnią się między sobą na
przykład jabłoń i brzoskwinia. Natomiast duże podobieństwa można znaleźć między jabłonią
i śliwą. Na skutki cięcia (także mechanicznego) wpływ ma również siła wzrostu odmiany
a przede wszystkim podkładki, na której jest ona naszczepiona. Zróżnicowanie efektów
zastosowania maszyn tnących dotyczy zarówno budowy morfologicznej korony (struktura
populacji pędów) jak również plonowania i jakości owoców.
Celem prac badawczych prowadzonych w ramach zadania 3.3 Programu Wieloletniego na
lata 2015-2020, jest między innymi opracowanie technologii prowadzenia sadu
Ocena skuteczności mechanicznego cięcia drzew, w porównaniu do cięcia ręcznego,
prowadzona w pierwszym roku badań wykazała, że termin wykonania ma podstawowe
znaczenie dla skutków cięcia. Mechaniczne cięcie na początku czerwca znacznie obniżyło
plon śliwek w porównaniu do cięcia w trzeciej dekadzie lipca a w niewielkim stopniu
– w porównaniu do kontroli. Ten termin cięcia ograniczył też wyrastanie pojedynczych
owoców oraz zawartość w nich ekstraktu (tab. 1.).
Tabela 1. Owocowanie śliwy ‘Węgierka Zwykła’ w zależności od terminu cięcia,
Skierniewice Dąbrowice, 2016 r.
Termin cięcia
6 czerwca

Plon [kg/drz]
20,9

Masa 1 owocu [g]
18,4

Brix
15,7

26 lipca

32,4

20,8

18,3

Kontrolna (ręczne)

21,4

20,8

17,5

Podobne tendencje wpływu terminu cięcia na owocowanie odnotowaliśmy w odniesieniu
do jabłoni (‘Jonagold’). Cięcie na początku czerwca, w porównaniu do cięcia w trzeciej
dekadzie lipca i do kontroli, nieznacznie obniżyło plon owoców. Równocześnie znacznie
obniżyło średnią masę jednego owocu w porównaniu do kontroli a nieznacznie w porównaniu
do cięcia w lipcu. Cięcie lipcowe (trzecia dekada) poprawiło wybarwianie się jabłek
w porównaniu do cięcia na początku czerwca i do kontroli.
W roku 2017 w okresie kwitnienia drzew wystąpiły silne przymrozki, w dwóch falach.
Pierwsza fala wyrządziła szkody w uprawach drzew pestkowych, a druga, w uprawach
50

ziarnkowych. Skala uszkodzeń była zmienna w skali kraju, regionu, a nawet danego sadu.
Kwiaty drzew doświadczalnych w naszym zadaniu także zostały uszkodzone. Fakt ten
wpłynął na uzyskane w bieżącym sezonie wyniki, w tym przede wszystkim w zakresie
plonowania. W trakcie prezentacji przedstawione będą rezultaty mechanicznego cięcia drzew
jabłoni i śliwy w roku 2017. W szczególności omówione będą rezultaty w zakresie
charakterystyki populacji pędów jak również jakości zebranych owoców.

Badania wykonano w ramach zadania 3.3 „Regulowanie wzrostu i rozwoju roślin ogrodniczych”
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WZROST, OWOCOWANIE I JAKOŚĆ OWOCÓW
BORÓWKI WYSOKIEJ, BORÓWKI BRUSZNICY,
ŻURAWINY WIELKOOWOCOWEJ I ARONII
W WARUNKACH EKOLOGICZNEJ UPRAWY
Elżbieta Rozpara
W ramach zadania 3.4 Programu Wieloletniego IO (2015-2020) badana jest przydatność
różnych genotypów roślin ogrodniczych do uprawy ekologicznej. Wśród nich znajduje się
liczna grupa nowych, mało podatnych na choroby i szkodniki odmian roślin jagodowych
w tym: 6 odmian borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.), 4 odmiany borówki
brusznicy (Vaccinium vitis-idea L.), 4 żurawiny wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon
Aiton) i 6 genotypów aronii (Aronia melanocarpa Michx. Elliott) (tabele 1-4). Doświadczenia
polowe z oceną odmian czterech wyżej wymienionych gatunków założono jesienią 2015 roku
na terenie Ekologicznego Sadu Doświadczalnego w Nowym Dworze – Parceli, który od
2004 roku ma status gospodarstwa ekologicznego. Rośliny posadzono na glebie mineralnej,
piaszczysto-gliniastej, o podglebiu gliniastym. Średnia zawartość substancji organicznej w tej
glebie wynosi 1,4%. Przed posadzeniem borówki wysokiej, borówki brusznicy i żurawiny
wielkoowocowej, pH gleby przeznaczonej pod te rośliny zostało obniżone do poziomu
4,0 poprzez zastosowanie siarki w postaci płatków, w dawce 3,7 t/ha. Dodatkowo, tuż przed
sadzeniem roślin wprowadzono do gleby kwaśny torf. Rośliny posadzono w listopadzie
2015 roku. Każda odmiana borówki wysokiej jest reprezentowana przez 20 roślin
posadzonych w 4 powtórzeniach, po 5 krzewów na poletku, w rozstawie 1,5 x 3,5; odmiana
aronii - przez 32 krzewy (8 sztuk x 4 powtórzenia), w rozstawie 1,2 x 3,5; borówki brusznicy
– przez 40 roślin (10 sztuk x 4 powtórzeniu), oraz żurawiny wielkoowocowej – przez 80 roślin
(20 sztuk x 4 powtórzenia). Na poletkach doświadczalnych zainstalowano nawadnianie
kroplowe. W zależności od gatunku węże kroplujące umieszczono pod ściółką lub piaskiem
(na włókninie).
Przedmiotem oceny był wzrost i rozwój roślin, ich stan zdrowotny, plonowanie i jakość
owoców. Wyniki zebrane w doświadczeniach w latach 2016 i 2017 przedstawiono w tabelach
1-4. Pierwsze obserwacje pozwalają wnioskować, że wszystkie cztery gatunki będą przydatne
do ekologicznej uprawy. Dalsze badania pozwolą wybrać te odmiany, które w uprawie
ekologicznej dadzą najlepsze efekty produkcyjne. W roku 2017 stan zdrowotny roślin był
dobry lub bardzo dobry. Zanotowane wypady (około 15% roślin) były wynikiem żerowania
pędraków. Brakujące rośliny uzupełniono.
Spośród ocenianych odmian borówki wysokiej najsilniej rosły krzewy wczesnej odmiany
’Hannach’s Choice’, a najsłabiej ‘Draper’. W 2017 roku zebrano pierwsze owoce, przy czym
najwięcej – z krzewów odmiany ’Chandler ’. Owoce tej odmiany były również najdorodniejsze
(tabela 1). Na obecnym etapie badań najłatwiejszymi do prowadzenia w warunkach uprawy
ekologicznej wydają się być: ‘Chandler’ i ‘Bluecrop’.
Tabela 1. Wzrost i owocowanie 6 odmian borówki wysokiej w warunkach uprawy ekologicznej.
Doświadczenie założono jesienią 2015 roku.
Odmiana

’Chanticleer’
’Hannach’s Choice’
’Draper’
’Liberty’
’Bluecrop’
’Chandler’

Wielkość roślin [cm] jesienią
2017
Wys.
Śr. długość
krzewu
1-rocz. przyr.

37,5
45,4
27,8
40,0
41,7
35,5

14,5
10,4
14,8
11,6
13,0
10,6

Stan
zdrowotny*
[1-5]

Plon
[g/krzew]
[2017]

4,5
4,4
4,1
4,3
4,4
4,5

25,0
22,0

18,0
17,0
20,5
35,3

Termin
dojrzew.

Masa owocu [g]

26 VI
01 VII
03 VII
20 VII
10 VII
25 VII

2,0
2,1
2,1
2,1
2,2
3,2

*Stan zdrowotny w skali 1-5, gdzie 1-roślina chora, zasychająca; 5- roślina zdrowa, bez żadnych objawów chorobowych.
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Na obecnym etapie badań wydaje się, że do uprawy ekologicznej będą przydatne wszystkie
oceniane odmiany borówki brusznicy. Owoce odmian: ’Coralle’, ’Red Pearl’ i ’Runo
Bielawskie’ zbierano w 2017 roku dwukrotnie – w lipcu i październiku. Największe owoce
miały: ‘Sanna’ i ‘Linnea’, które w 2017 roku zbierano jednokrotnie, w lipcu (tab. 2).
Tabela 2. Wzrost i owocowanie 6 odmian borówki brusznicy w warunkach uprawy ekologicznej.
Doświadczenie założono jesienią 2015 roku.
Wielkość roślin [cm] jesień 2017
Odmiana

Zdrowotność*
[1-5]

I Plon (VII)

II Plon (X)

[g/rośl]

[g/rośl]

Masa
100 woców [g] **

Wys.

Szer.

Siła wzrostu
[1-5]

’Coralle’

16,5

16,5

4,2

3,9

5,0

13,3

21,4/17,1

’Red Pearl’

10,6

10,6

4,4

4,5

2,1

4,3

18,6/16,1

’Runo Bielawskie’

15,1

15,1

4,4

4,2

2,4

7,7

22,1/20,3

’Sanna’

11,5

11,5

3,6

3,9

12,0

0

33,5

’Sussi’

11,3

11,3

3,4

3,7

9,3

0

24,4

’Linea’

13,8

13,8

3,5

3,6

6,9

0

27,9

* Stan zdrowotny w skali 1-5, gdzie 1-roślina chora, zasychająca; 5- roślina zdrowa, bez żadnych objawów chorobowych.
** Masa owoców podana oddzielnie dla I i II zbioru.

Dużą przydatność do uprawy ekologicznej wykazuje żurawina wielkoowocowa. Wszystkie
badane odmiany charakteryzują się dobrym stanem zdrowotnym. W roku 2017 krzewinki
zaowocowały po raz drugi. Największe owoce miała odmiana ’Pilgrim’, a najmniejsze
– ’Stevens ’ (tab. 3).
Tabela 3. Wzrost i owocowanie 4 odmian żurawiny wielkoowocowej w warunkach uprawy ekologicznej.
Doświadczenie założono jesienią 2015 roku.
Odmiana

Wielkość roślin [cm] jes.2017
Długość
Wys.
Szer.
pędów weget.

Siła wzrostu
[1-5]

Zdrowotność*
[1-5]

Plon
[g/rośl]

Masa
100 owoców [g]

’Ben Lear’

14,3

23,8

29,5

4,7

4,7

55,4

17,7

’Mc Farlin’

11,8

23,8

39,8

4,8

4,8

26,7

18,0

’Pilgrim’

8,1

20,0

28,7

4,1

4,3

31,3

20,2

’Stevens’

10,7

20,4

33,4

4,1

4,4

33,6

17,3

*Stan zdrowotny w skali 1-5, gdzie 1-roślina chora, zasychająca; 5- roślina zdrowa, bez żadnych objawów chorobowych

Tabela 4. Wzrost i owocowanie 6 odmian aronii czarnoowocowej w warunkach uprawy ekologicznej.
Rośliny posadzono jesienią 2015 roku.
Odmiana

Siła wzrostu

Dług. 1-rocz.
przyrostów

Stan
zdrowotny*

Plon/krz.[g]

Masa 1 owocu
[g]

’Galicjanka ’

4,3

17,7

4,9

23,0

1,0

’Eastland’

4,0

14,5

4,7

0

-

’Wygin’

4,0

9,8

4,7

49,0

0,4

’Viking’

4,0

14,3

4,8

25,0

1,1

’Nero’

3,3

10,3

4,4

30,0

1,1

’Nero 1’

3,3

11,9

4,4

25,0

1,0

*Stan zdrowotny w skali 1-5, gdzie 1-roślina chora, zasychająca; 5- roślina zdrowa, bez żadnych objawów chorobowych
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Na poletkach aronii czarno owocowej w 2017 roku plonowały krzewy pięciu spośród sześciu
badanych genotypów (tab. 4.). Nie owocowały rośliny odmiany ‘Estland’. Owoce odmian
‘Galicjanka’, ‘Viking’, ‘Nero’ i ‘Nero 1’ są typowe dla gatunku. Owoce te są ułożone
w charakterystycznych „wiechach”, a ich skórka, w zależności od odmiany, pokryta jest
wyraźnym lub mniej wyraźnym nalotem woskowym. Owoce odmiany ’Vygin’ wyraźnie
różnią się od innych. Są drobne, stanowią zaledwie 30% wielkości owoców pozostałych
odmian, bez nalotu woskowego. Na roślinie występują pojedynczo lub w niewielkich gronach.
Badania będą kontynuowane.

Praca wykonana w ramach zadania 3.4 „Doskonalenie ekologicznej produkcji ogrodniczej”
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INNOWACYJNE TECHNOLOGIE PRZECHOWYWANIA ŚWIEŻYCH
I MAŁO PRZETWORZONYCH OWOCÓW I WARZYW
Krzysztof P. Rutkowski
Zgodnie z definicją OECD, innowacja jest to „wdrożenie w praktyce gospodarczej nowego
albo znacząco udoskonalonego produktu, usługi lub procesu, w tym także wdrożenie nowej
metody marketingowej lub organizacyjnej redefiniującej sposób pracy lub relacje
przedsiębiorstwa z otoczeniem”.
Natomiast innowacyjność gospodarki określana jest jako „zdolność i motywacja
przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych polepszających i rozwijających produkcję,
do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji. Innowacje w gospodarce
prowadzą do tworzenia nowych produktów, do ulepszania technologii, zwiększenia
efektywności i tym samym do zwiększenia konkurencyjności gospodarki wobec innych
krajów”2.
W literaturze dominuje pogląd, że nowe rozwiązanie nie jest innowacją, dopóki nie ma ono
praktycznego zastosowania. Innowacja może mieć charakter techniczny, marketingowy,
organizacyjny lub procesowy.
W praktyce ogrodniczej innowacyjne technologie przechowywania i przetwarzania
pozwalają nie tylko na zapewnienie dostępności owoców i warzyw w handlu praktycznie
przez cały rok, ale także na zachowanie ich walorów jakościowych, w tym smakowych
i prozdrowotnych. Zastosowanie tych technologii nabiera szczególnego znaczenia mając na
uwadze fakt, że produkcja ogrodnicza ma w ogromnej mierze charakter sezonowy.
Wychodząc naprzeciw powyższym wymaganiom, pracownicy Zakładu Przechowalnictwa
i Przetwórstwa Owoców i Warzyw Instytutu Ogrodnictwa w ramach Programu Wieloletniego
„Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego
z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”
(Program finansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) realizując cele
zakreślone w zadaniu 3.5. „Rozwój innowacyjnych technologii przechowywania
i wykorzystania owoców i warzyw” tegoż Programu, opracowują między innymi założenia
technologiczne dla przechowywania świeżych owoców i warzyw, jak również dla produktów
minimalnie przetworzonych. Wyniki prowadzonych prac są publikowane oraz prezentowane
podczas konferencji naukowych i wdrożeniowych jak również podczas spotkań
z producentami owoców i warzyw oraz przedstawicielami różnego rodzaju służb doradczych
i kontrolnych. Dzięki takim działaniom należy oczekiwać, że w pełni zostaną spełnione
wszelkie przesłanki by rezultaty tych badań przyczyniły się do wzrostu innowacyjności
sektora ogrodniczego, przy jednoczesnym wzroście spożycia owoców i warzyw. Można
również mieć nadzieję, że dzięki proponowanym rozwiązaniom będą rozwijane nowe,
innowacyjne technologie zwiększające jakość konsumpcyjną przechowywanych produktów
przy jednoczesnym zmniejszeniu strat przechowalniczych 3, obniżeniu kosztów i ograniczeniu
negatywnego wpływu na środowisko (np. zmniejszenie energochłonności).
Prowadzone w ramach zadania doświadczenia obejmują między innymi wpływ
zastosowanych technologii na jakość (w tym zachowanie składników prozdrowotnych) oraz
trwałość owoców i warzyw świeżych i minimalnie przetworzonych. Ponieważ krytycznym
czynnikiem zastosowania innowacyjnych technologii przechowalniczych jest optymalna
dojrzałość owoców podczas zbioru, prowadzone są badania obejmujące między innymi
zastosowanie technik biologii molekularnej oraz możliwości użycia niedestrukcyjnych metod
(opartych na analizie widmowej w zakresie światła widzialnego i bliskiej podczerwieni –
VIS/NIR) do oceny dojrzałości jabłek, gruszek i brzoskwiń. Mając na względzie

2
3

https://pl.wikipedia.org/wiki/Innowacyjność_polskiej_gospodarki
Wg EUFIC w Unii Europejskiej co roku marnowane jest 88 milionów ton żywności
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akceptowalność smakową produktów ogrodniczych dużo uwagi poświęcane jest również
zagadnieniom oceny sensorycznej.
Bardzo istotnym czynnikiem, nierozerwalnie związanym z innowacyjnymi technologiami, jest
przestrzeganie zasad analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) dla miejsc
sortowania, pakowania i przechowywania świeżych owoców i warzyw. W ramach realizacji
zadania opracowano dwie broszury przybliżające zagadnienia związane z praktycznymi
aspektami wdrażania systemu HACCP4,5. W tych opracowaniach podano zarówno ogólne
zasady dotyczące tego systemu jak i praktycznych aspektach wdrażania HACCP, wzorując się
na zasadach opracowanych dla przemysłu spożywczego, wychodząc z założenia, że jego
upowszechnienie w polskim ogrodnictwie zwiększy konkurencyjność wyprodukowanych
u nas owoców i warzyw na rynku europejskim i światowym. Nabiera to szczególnego
znaczenia w kontekście umieszczenia w 2016 roku u podstawy piramidy żywieniowej
owoców i warzyw. Nowe piramidy opracowano między innymi w Instytucie Żywności
i Żywienia w Warszawie6 oraz w Stanach Zjednoczonych (USDA7) i zgodnie z zaleceniami
ekspertów ds. żywności i żywienia owoce i warzywa powinny stanowić 50% spożywanych
codziennie produktów spożywczych.
Innowacje w przechowalnictwie owoców i warzyw
Rozwój nowoczesnych technologii w przechowalnictwie owoców takich jak pozbiorcze
stosowanie 1-metylocykopropenu (1-MCP) oraz zastosowanie ekstremalnie niskotlenowych
atmosfer8 (tab. 1), jak również rozwój technologii przechowywania w modyfikowanej
atmosferze, pozwalają na znaczne wydłużenie okresu przechowywania owoców.
Tabela 1. Zestawienie (w kolejności alfabetycznej) ekstremalnie niskotlenowych technologii
przechowalniczych dostępnych na europejskim rynku (Rutkowski, 2015)
Nazwa technologii
ACR
DCA
DCA-Apple-PAMSystem
DCS
DFR
ILOS Plus
Swinglos

4

Sposób regulacji / kontroli parametrów Firma oferująca technologię /
technologicznych przechowywania
strona internetowa
Van Amerongen CA technology
pomiaru współczynnika oddychania
(Holandia)
CO2/O2 (RQ)
http://www.van-amerongen.com
Isolcell Italia S.p.A (Włochy)
fluorescencja chlorofilu
http://www.isolcell.com
Frigotec GmbH (Niemcy)
fluorescencja chlorofilu
http://www.frigotec.de
stężenie etanolu w atmosferze
STOREX B.V (Holandia)
przechowalniczej
http://www.storex.nl
pomiaru współczynnika oddychania
Besseling Group B.V. (Holandia)
CO2/O2 (RQ)
http://besseling-group.com
MARVIL engineering S.r.l.
stężenie etanolu w miąższu/soku
(Włochy)
http://www.marvil.it
Fruit Control Equipments (Włochy)
stężenie etanolu w miąższu/soku
http://www.fruitcontrol.it

Płocharski W., Kosson R., Grzegorzewska M., Markowski J., Rutkowski K.P. 2015. Poradnik dobrej praktyki higienicznej
i wdrażania systemu HACCP dla miejsc sortowania, pakowania i przechowywania świeżych owoców i warzyw. Instytut
Ogrodnictwa, Skierniewice, 30 s.
5
Płocharski W., Kosson R., Grzegorzewska M., Markowski J., Rutkowski K.P. 2016. Analiza zagrożeń i krytyczne punkty
kontroli. Praktyczne aspekty wdrażania HACCP dla miejsc sortowania, pakowania i przechowywania świeżych owoców
i warzyw oraz identyfikowalność produktów. Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice, 30 s.
6
http://www.izz.waw.pl/pl/zasady-prawidowego-ywienia
7
https://www.cnpp.usda.gov/FGP
8
Rutkowski K.P. 2015. Innowacyjne technologie przechowalnicze i ich wpływ na jakosć jabłek. Mat. XI Międzynarodowych
Targów Agrotechniki Sadowniczej FruitPRO. Czynniki wpływajace na plonowanie i jakość owoców roślin sadowniczych.
Warszawa, 15-16 stycznia 2015 r.: 125-133
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W Polsce pozbiorcze stosowanie preparatu SmartFresh zawierającego 1-MCP (związek
hamujący dojrzewanie owoców) dopuszczone jest od 2008 roku (dla jabłek) oraz od 2014 roku
dla gruszek, śliwek, kapusty pekińskiej, kapusty białej oraz brokułów. Od lipca 2015 roku
dopuszczony został do stosowania dla jabłek preparat FruitSmart, również zawierający 1MCP. W bieżącym roku wprowadzono do praktyki ogrodniczej nową innowacyjną i
opatentowaną formulację 1-MCP w postaci tabletek. Produkt nosi nazwę SmartFresh™
ProTabs i posiada rejestrację do stosowania na jabłka, gruszki, śliwki i pomidory.
Pozbiorcze traktowanie owoców i warzyw preparatami zawierającymi 1-MCP istotnie
ogranicza ich dojrzewanie. Wyniki badań wykazują bardzo korzystny wpływ traktowania na
zachowanie jędrności i kwasowości owoców, dzięki czemu można znacznie wydłużyć ich
okres przechowywania. W przypadku jabłek i gruszek istnieje również potencjalna możliwość
ograniczenia niektórych chorób fizjologicznych, w tym przede wszystkim oparzelizny
powierzchniowej (rys. 1.).

Rysunek 1. Oparzelizna powierzchniowa

Dotychczasowe wyniki przeprowadzonych analiz wskazują między innymi na korzystne
działanie pozbiorczego traktowania jabłek (odmiany ‘Ligol’) i gruszek (odmiany
‘Konferencja’) na ograniczenie dojrzewania owoców i lepsze zachowanie jakości podczas
symulowanego obrotu towarowego SOT. W żadnej z ocenianych technologii nie stwierdzono
uszkodzeń owoców zbyt niskim stężeniem tlenu i/lub w skutek fermentacji beztlenowej. Jest
to bardzo ważne z punktu widzenia zastosowanych technologii, zwłaszcza ILOS+, w której w
początkowym okresie przechowywania dla owoców odmiany ‘Ligol’ uzyskano stężenie
etanolu w miąższu na poziomie 100-300 mg/l.
Dla jabłek, niezależnie od zastosowanej technologii przechowywania, potwierdzono bardzo
istotny wpływ temperatury przechowywania na tempo zmian cech jakościowych. Znacznie
szybciej przebiegały one w temperaturze +3°C niż w +1°C. Nie stwierdzono jednak istotnego
wpływu temperatury na najniższe akceptowalne stężenie tlenu, niepowodujące rozpoczęcia
fermentacji alkoholowej.
Przykładowe wyniki jędrności jabłek odmiany ‘Ligol’ przechowywanych przez 8 miesięcy
w temperaturze +1°C w ocenianych w zadaniu technologiach przedstawiono na rysunku 2.
Wyniki pochodzą z sezonu 2015/2016 i dotyczą owoców z drugiego terminu zbioru.
W doświadczeniu oceniano następujące technologie przechowalnicze: DCA, ILOS Plus, dwie
kontrolowane atmosfery (KA1 o składzie 2% O2 + 2% CO2 oraz KA2 o składzie 0,8% O2 +
0,8% CO2) oraz przechowywanie w normalnej atmosferze (NA).
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Na rysunku 3 przedstawiono przykładowe wyniki jędrności gruszek odmiany ‘Konferencja’
przechowywanych przez okres 2, 5 i 7 miesięcy w zależnościod stosowanej technologii.
Uzyskane wyniki wskazują, na konieczność opracowywania szczegółowych zaleceń
dotyczących stosowania innowacyjnych technologii pod kątem uzyskania owoców o
zamierzonej teksturze. Zastosowanie pozbiorczego traktowania owoców 1-MCP i stosunkowo
krótkotrwałe przechowywanie (2 miesiące) istotnie ogranicza mięknięcie owoców i wymaga
znacznego wydłużenia okresu dojrzewania owoców po przechowywaniu.

Rysunek 2. Jędrność jabłek odmiany ‘Ligol’ po 8 miesiącach przechowywania w ocenianych
technologiach.

Rysunek 3. Jędrność gruszek odmiany ‘Konferencja’ po przechowywaniu w ocenianych
technologiach.

Pozbiorcze traktowanie owoców to nie tylko zwiększenie trwałości, ale jak wskazują
danezamieszczone na rysunku 4 również lepsze zachowanie zawartości składników
prozdrowotnych (np. związków fenolowych).

Rysunek 4. Zawartość związków polifenolowych w gruszkach odmiany ‘Konferencja’po 2 miesiącach

przechowywania (dwa terminy zbioru).
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W ramach realizacji zadania podejmowane są również próby przechowywania warzyw
w innowacyjnych technologiach – badania te w wielu przypadkach mają charakter pionierski.
Dla przykładu w tabeli 2 podano wyniki oceny jakości brokułów przechowywanych
w warunkach kontrolowanej atmosfery o różnych składach gazowych. Brokuły składowane
w kontrolowanej atmosferze (KA) przechowały się wyraźnie lepiej niż w normalnej
atmosferze. Róże w KA zachowały ciemno –zieloną barwę oraz zamknięte pąki kwiatowe.
Ponadto w KA stwierdzono mniejsze gnicie i starzenie róż oraz lepszą ich jakość.
Zastosowane różne stężenia tlenu i dwutlenku węgla w podobny sposób wpłynęły na barwę,
zwartość, otwieranie pąków i gnicie/starzenie brokułów. Róże z kombinacji składowanych
w KA zachowały podobną wartość handlową (w ocenie punktowej dla odmiany `Parthenon`
8,7-9,0, natomiast dla odmiany `Chronos` 7,4-7,6).
Obecnie podejmowane są próby przechowywania brokułów w technologii DCA.
Tabela 2. Wpływ przechowania w niskich koncentracjach CO2 i O2 na jakość brokułów po 100 dniach
przechowania w temperaturze 0-1°C.
CO2 – O2
(%)

Barwa róż

Jakość brokułów
Otwieranie
Zwartość róż
pąków)
`Parthenon` F1

Gnicie/starzenie

Wartość
handlowa

1-1

10,0

9,0

10,0

9,7

8,7

1 - (1-0,5)

10,0

9,0

10,0

10,0

9,0

2 – (1-0,5)

10,0

9,0

10,0

9,9

8,9

Kontrola (powietrze)

9,6

8,9

10,0

8,7

6,9

`Chronos` F1
1-1

10,0

8,4

10,0

8,1

7,4

1 - (1-0,5)

10,0

8,4

10,0

8,5

7,6

2 – (1-0,5)

10,0

8,2

10,0

8,4

7,6

Kontrola (powietrze)

7,9

8,4

9,1

6,7

4,8

Innowacje w przetwórstwie owocowo-warzywnym
W ramach zadania opracowywane są również założenia technologiczne do wytwarzania
minimalnie przetworzonych warzyw z wykorzystaniem między innymi sałaty głowiastej
lodowej, marchwi zwyczajnej, fasoli szparagowej oraz papryki. Badania dotyczące trwałości
przechowalniczej minimalnie przetworzonej sałaty kruchej obejmują między innymi
zastosowanie kwasów organicznych jako czynnika antyoksydacyjnego oraz różnych
opakowań foliowych (np. z mikroperforacją).
Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują między innymi, że moczenie marchwi w postaci
kostki w wodzie o temperaturze 65-70oC – i dalsze przechowywanie przez 9 dni
w temperaturze 0+1oC – wpłynęło na spadek zawartości suchej masy, cukrów ogółem
i związków fenolowych. Traktowanie marchwi roztworem mieszaniny kwasu askorbinowego
(0,5%) i cytrynowego (0,25%) wpływa na utrzymanie korzystnej jakości – tj. wyższej
zawartości suchej masy, cukrów ogółem i związków fenolowych rozpuszczalnych w marchwi
składowanej w perforowanych opakowaniach foliowych.
Mówiąc o minimalnie przetworzonych owocach czy warzywach należy bezwzględnie brać
pod uwagę bezpieczeństwo spożycia tego typu produktów, w tym obecności
mikroorganizmów (szczególnie tych chorobotwórczych). Nieodzownym elementem produkcji
jest stosowanie zasad HACCP. Należy również brać pod uwagę, że w produktach tych po
zapakowaniu nadal bardzo intensywnie przebiegają procesy metaboliczne, które mogą
w skrajnych przypadkach (nieodpowiednie opakowanie) doprowadzić do oddychania
beztlenowego, czyli fermentacji produktu.
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Podsumowanie
Rozwój i dostępność nowoczesnych technologii sprzyja ograniczaniu niekorzystnych zmian
jakości owoców i warzyw oraz strat przechowalniczych. Zastosowanie ich w praktyce musi
być jednak poprzedzone dokładnym poznaniem zasad ich stosowania oraz odpowiedzią na
dwa zasadnicze pytania – cel i rachunek ekonomiczny.
Niewłaściwe stosowanie innowacyjnych technologii może przyczynić się do wzrostu kosztów
produkcji, przy jednoczesnym zwiększeniu strat.
Podziękowania
Realizacja badań możliwa jest dzięki ogromnemu zaangażowaniu całego Zespołu biorącego
udział w projekcie. W skład zespołu wchodzą między innymi następujący pracownicy
naukowi Instytutu Ogrodnictwa (w porządku alfabetycznym): mgr Ewa Badełek, mgr Karolina
Celejewska, dr Maria Grzegorzewska, dr Zbigniew Jóźwiak, dr Sywia Keller-Przybyłkowicz,
dr hab. Dorota Konopacka, prof. IO; prof. dr hab. Małgorzata Korbin, prof. dr hab. Ryszard
Kosson, dr hab. Jarosław Markowski, mgr inż. Aneta Matulska, dr Monika Mieszczakowska –
Frąc, mgr Jan Piecko, prof. dr hab. Witold Płocharski, dr Kalina Sikorska-Zimny, dr Justyna
Szwejda-Grzybowska oraz dr Anna Wrzodak.

Badania zrealizowano w ramach zadania 3,5 „Rozwój innowacyjnych technologii przechowywania
i wykorzystania owoców i warzyw”
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ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA REALIZACJI ZASOBÓW
WZIĄTKU NA TERYTORIUM POLSKI
W SEZONIE PSZCZELARSKIM 2017
Małgorzata Bieńkowska, Beata Panasiuk, Dariusz Gerula, Dariusz Teper,
Paweł Węgrzynowicz, Mikołaj Borański Ewa Skwarek, Tomasz Białek
W produkcji pszczelarskiej rolę podstawową odgrywa miód. Każdy pszczelarz pragnie
odwirować ze swojej pasieki jak najwięcej tego produktu. Czynnikami warunkującymi
wysokie zbiory miodu są poziom pożytku i zdolność produkcyjna rodzin pszczelich. Dlatego
tak duże znaczenie ma odpowiednie przygotowanie rodzin na określony pożytek. Wielu
pszczelarzy osiąga w tym zakresie dobre efekty potwierdzone wysokimi zbiorami miodu. Do
tego celu niezbędna jest jednak znajomość dat występowania wziątku w sezonie
pszczelarskim, aby można było kierować rozwojem rodzin pszczelich. Jednak w większości
pasiek rozwój rodzin pszczelich przebiega w sposób przypadkowy, ponieważ pszczelarze
doprowadzając rodziny pszczele do dużej siły, nie uwzględniają w tym warunków
pożytkowych swojej pasieki. W wyniku tak prowadzonej gospodarki szczytowe nasilenie
pożytku mija się w czasie z najlepszym przygotowaniem rodzin do zbioru nektaru. Skutkiem
tego jest utrata miodu towarowego na rzecz wyżywienia rodziny pszczelej (Gromisz i in. 1978).
Podstawą zatem racjonalnego prowadzenia gospodarki pasiecznej jest znajomość
występowania i nasilenia pożytku, który zostaje zrealizowany w postaci wziątku. Dla celów
praktycznych wielkość wziątku można scharakteryzować poprzez regularne ważenie uli.
Celem tej pracy jest charakterystyka realizacji zasobów wziątku w 2017, jako informacja do
planowego regulowania cyklu rozwojowego rodzin pszczelich.
Za podstawę do scharakteryzowania zasobów pożytkowych w 2017 roku, posłużyły dane
z systemu monitorującego przybytki wagowe w rodzinach pszczelich, rozlokowanych
w 30 miejscach w Polsce – po dwie lub trzy w każdym województwie. W okresie od połowy
marca do końca października, do systemu wpływały codzienne pomiary przybytków
i ubytków z wag elektronicznych, z uwzględnieniem temperatury otoczenia i wilgotności
powietrza. Dane te pozwalają na przedstawienie liczbowego wykazu zmian wagi ula
w rejestrowanych punktach pasiecznych, które należy uznać jako wynik gromadzenia
i zużywania miodu przez pszczoły. Przybytek masy ula świadczy o występowaniu wziątku,
natomiast ubytek mówi o bezwziątkowym dniu czy to w skutek braku pożytku czy też nie
sprzyjającej pogody uniemożliwiającej pszczołom pracę w polu.
Ze zgromadzonych danych obliczono:
1. przybytek brutto – jest to suma dobowych przybytków ciężaru ula za sezon pszczelarski
w rozbiciu na dekady. W naszych opracowaniach określamy nim rozmiary wziątku czyli tę
część pożytku, którą pszczoły przynoszą do ula;
2. ubytek ciężaru ula – suma dobowych ubytków;
3. przybytek netto – otrzymujemy odejmując od przybytku brutto sumę ubytków dziennych
jakie zdarzają się w sezonie pszczelarski. Odzwierciedla on stopień wykorzystania wziątku
zgromadzonego w ulu pod postacią miodu. Ulega on dużym zmianom w zależności od
tego w jaki sposób rodziny pszczele zużytkują pożytek, na co duży wpływ ma gospodarka
pasieczna prowadzona przez pszczelarza w pasiece.
Znajomość przybytku netto pozwala na szacowanie zbiorów miodu. W niniejszym
opracowaniu przyjęto sposób naliczania ilości miodu towarowego (z) na podstawie przybytku
netto (x), oparty na danych szwajcarskich (Gromisz 1976) wg. którego:
z = x – 5 gdy x jest większy niż 5 kg i nie przekracza 11 kg
oraz
z = 0,864x – 3,501 gdy x przekracza 11 kg
Zebrane materiały uporządkowano według podziału administracyjnego kraju i opracowano.
Analizowano kształtowanie się przybytków w każdym punkcie wagowym, następnie
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w województwach i w ciągu sezonu. Obliczono także rozkład przybytków w głównych
miesiącach sezonu pasiecznego – maju, czerwcu, lipcu i w sierpniu. Opracowanie materiału
liczbowego polegało głównie na obliczeniu średnich dla województw i miesięcy. Uzyskane
wyniki zestawiono tabelarycznie.
Z oferowanego przez rośliny pożytku część pszczoły przynoszą do ula jako wziątek, który
określamy jako wziątek brutto. Średni przybytek brutto w 2017 roku wynosił 71,5 kg.
Najniższy jaki zanotowano wynosił 22,7 kg w województwie świętokrzyskim, a najwyższy
107,5 kg w województwie dolnośląskim (tab.1).
Już od wielu lat obserwuje się znaczący wzrost udziału majowego przybytku brutto w bilansie
rocznym, co jest konsekwencją przemieszczania się pożytków w sezonie. W latach 1974-1977
wynosił on przeciętnie 31,2%, gdy na czerwiec i lipiec wypadało po 41,3% i 20,0%, a na
sierpień tylko 6,7%. W następnych 10 latach (1986-1995), pozycja udziału majowego
przybytku brutto sięgała 37% przewyższając udział czerwcowego o 2,7%. Zmalał natomiast
udział wziątku sierpniowego do 2,5%. W latach 1995-2003 obserwowano znaczący wzrost
majowego przybytku brutto – 42,3% rocznego przybytku brutto. W 2017 roku udział
przybytku majowego nie odbiegał od lat poprzednich i wynosił 40,3%, ale w kolejnych
miesiącach udział przybytków był bardzo niski i wynosił odpowiednio w czerwcu 18,8%,
w lipcu 14,3% (znacznie poniżej średnich wieloletnich). Zaobserwowano natomiast wzrost
sierpniowego przybytku brutto który sięgał 7,4 % t.j o ponad 6% więcej od średniej
wieloletniej. Na ogół wyższemu poziomowi wziątku towarzyszą stosunkowo niskie ubytki ale
nie zawsze. W niektórych latach jak i regionach kraju na zbiory miodu mają wpływ nie
wewnętrzne rozchody rodzin czyli ubytki, ale obniżenie poziomu wziatku w ogóle.
W 2017 roku ubytki stanowiły aż 50,1% przybytków brutto (od 26% w województwie do 76%
w województwie pomorskim). W niektórych województwach po zaspokojeniu potrzeb rodziny
pszczelej określanych ubytkiem ciężaru ula, w gnieździe pozostawały niewielkie ilości
zapasów, a bywały i takie pasieki w których ubytki przewyższały przybytki (województwo
łódzkie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie - tab. 1, 2). Miało to wpływ na to, że bardzo
dobre przybytki brutto nie zaowocowały wysokimi zbiorami miodu. Gromadzony w ulu zapas
nektaru ulegał uszczupleniu w wyniku przerabiania go na miód oraz spożywania przez rodzinę
pszczelą. Rozchody te nie były zbilansowane przez dopływu świeżego nektaru głównie
wskutek niesprzyjającej pogody, której skutkiem było wyczerpanie się źródeł pożytku. Sezon
pszczelarski 2017 upływał bowiem pod znakiem anomalii pogodowych (tab. 3). Po łagodnej
zimie i bardzo ciepłym marcu następowały gwałtowne zmiany temperatury – przymrozki,
które spowodowały przemarznięcie pąków kwiatowych wielu roślin miododajnych (drzewa
owocowe, akacja, lipa itp.) i upały. Podsumowując, rok 2017 był bardzo słaby pod względem
ogólnego poziomu wziatku jak i proporcji przybytku brutto do przybytku netto. Jednak
pszczelarze obserwujący wysokość przybytków poprzez przyspieszenie terminów wirowania
miodu i jego częstsze odbieranie, zwiększyli jego zbiór ogólny.
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Tabela 1 Kształtowanie się zmian ciężaru ula w 2017 roku oraz stan przybytku brutto
w poszczególnych miesiącach

województwo

dolnośląskie
kujawskopomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińskomazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorski
e
Ogółem

Ubytek
(kg)

Przyb.
netto
(kg)

%udział
przyb.
netto
w przyb.
brutto

maj
(%)

107,5

-62,0

45,5

42,33

36,4

28,0

20,9

4,4

62,4
84,9
73,9
30,8
72,3
41,3
68,1
48,7
52,6
90,7
58,6
22,7

-33,5
-51,6
-69,0
-31,0
-69,6
-33,7
-37,5
-53,4
-29,9
-76,1
-70,4
-26,2

28,9
33,3
4,9
-0,2
2,7
7,6
30,6
-4,7
22,7
14,6
-11,8
-3,5

70,3
34,2
55,2
38,3
18,6
46,1
87,2
16,2
54,2
30,4
76,3
34,8

17,9
19,5
23,6
30,8
8,9
11,0
4,3
11,7
18,6
14,7
7,0
47,1

1,9
8,8
13,6
9,1
3,9
6,5
1,0
13,3
5,8
14,8
0,5
1,8

4,9
8,0
3,2
9,7
4,9
13,0
0,0
19,2
7,6
10,3
4,3
4,8

91,4
97,4

-67,5
-28,6

23,9
68,8

40,2
34,8

15,7
29,2

16,8
30,1

3,6
4,7

82,2
71,5

-58,7
-50,2

23,5
21,3

36,0
40,3

18,7
18,8

25,4
14,3

12,4
7,4

Przyb.
brutto
(kg)

46,31
39,22
6,63
3,73
18,40
44,93
43,16
16,10

26,15
70,64
28,59
29,79

Szacowane
zbiory
miodu od
sierpień
maja do
(%)
sierpnia

% udział przybytków brutto
w miesiącach
Czerwiec Lipiec
(%)
(%)

35,8
21,5
25,3

2,6
22,9
16,1
9,1

17,1
55,9
16,8
14,9

Tabela 2 Ilościowa struktura sezonowa wziątku w poszczególnych województwach w 2017 roku
przybyt
Województwo ki netto
(kg) % I
dolnośląskie
kujawskopomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińskomazurskie
wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Ogółem

Maj
% II

% III

Czerwiec
∑

%
I

%
II

%
III

Lipiec
∑

%
I

%
II

Sierpień
%
I

% III ∑

%
II

% III

∑

45,5

1,1 21,3

14,0

36,4

9,0

8,9 10,1

28,0 11,3 2,7 7,0 20,9

2,2 0,0 2,1

4,4

28,9

5,4 23,6

41,4

70,3

7,9

1,9

8,0

17,9

1,4 0,0 0,5

0,4 0,8 3,6

4,9

33,3
5,2 17,4
4,9
2,2 35,7
-0,2
3,2 26,0
2,7
1,8 11,3
7,6
5,6 31,7
30,6
3,5 31,4
-4,7
2,3 7,4
22,7 10,1 15,6
14,6
0,6 6,6
-11,8 0,3 35,2
-3,5
0,0 9,7

11,7
17,3
9,1
5,5
8,7
52,3
6,6
28,4
23,2
40,8
25,1

34,2 4,1 3,3 12,2
55,2 6,8 13,9 2,8
38,3 7,5 10,7 13,3
18,6 3,0 3,0 3,0
46,1 4,6 1,9 4,4
87,2 0,7 2,2 1,3
16,2 4,2 2,9 4,7
54,2 14,8 1,9 1,9
30,4 4,0 5,6 5,1
76,3 2,0 2,4 2,6
34,8 26,0 18,1 3,1

19,5
23,6
30,8
8,9
11,0
4,3
11,7
18,6
14,7
7,0
47,1

2,8
6,7
7,5
2,7
2,3
0,7
4,4
1,4
4,6
0,0
0,0

23,9

4,6 19,4

16,3

40,2

7,0

3,5

15,7

6,2 9,1 1,5 16,8

2,0 0,7 0,9

3,6

68,8

0,6 21,3

12,9

34,8 14,4 11,7

3,0

29,2 28,3 0,3 1,4 30,1

0,3 2,7 1,7

4,7

23,5

2,3 24,8

8,8

36,0

4,6

9,2

4,8

18,7

8,6 9,6 7,2 25,4

3,2 3,2 6,1 12,4

21,3

3,2 20,2

16,9

40,3

6,9

6,4

5,6

18,8

7,5 3,8 3,0 14,3

2,3 2,5 2,6

5,2

4,3
2,4
0,3
0,4
3,6
0,3
4,5
0,9
5,5
0,0
1,8

1,9

1,6 8,8
4,5 13,6
1,3 9,1
0,8 3,9
0,6 6,5
0,0 1,0
4,4 13,3
3,5 5,8
4,7 14,8
0,5 0,5
0,0 1,8

3,4
1,3
1,9
2,8
3,5
0,0
5,1
6,5
0,2
0,5
0,9

3,6
1,0
3,2
1,3
5,2
0,0
7,0
0,6
5,1
1,4
3,1

1,1 8,0
0,9 3,2
4,5 9,7
0,8 4,9
4,3 13,0
0,0 0,0
7,1 19,2
0,5 7,6
5,0 10,3
2,4 4,3
0,9 4,8

7,4
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Tabela 3 Kształtowanie się temperatury w ciągu sezonu 2017
Miesiąc

Miesiące
Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Średnia temperatura
(min.-max)

Województwo
15,7
(7,8-23,9)

8,8
(-1-26,2)

15,0
(0,5-32,6)

18,8
(7-32,7)

19,7
(7,6-33,8)

20,7
(7-36,3)

13,2
(5,7-25,5)

11,5
(2,6-25,3)

kujawskopomorskie

-

8,4
(-1,4-28,8)

14,9
(-0,9-29,8)

18,2
(7,6-31,1)

19,1
(9,8-32)

20,0
(9,3-34,8)

14,7
(6,5-24,1)

10,5
(5,4-18,3)

lubelskie

6,9
(-2,9-24)

lubuskie

-

łódzkie

-

małopolskie

-

mazowieckie

6,6
(-2-21,2)

9,2
(-5,0-28,5)
8,8
(-2-26,7)
8,2
(3-14,8_
8,1
(-3-25,2)
7,4
-4,1-25,3)
7,3
(-2,5-25,9)
9,0
(-3,6-29,3)
6,8
(-4,9-25,7)
7,2
(-5,5-25,6)
9,2
(-1,6-26,9)
8,2
(-1,7-20,9)
6,9
(-3,7-25)
8,2
(-0,9-23,5)

14,9
(-1,8-29,8)
15,8
(0-33,6)
15,0
(0,9-30)
14,0
(-2,3-31,6)
14,8
(-2,7-31,1)
15,1
-1-32,8)
15,3
(-0,2-31,1)
14,3
(-2,5-31,1)
14,1
(0,1-31,9)
16,4
(0,8-34,3)
14,7
(-2,5-30,8)
13,7
(-2,2-30)
15,4
(0-32,7)

19,3
(5,8-32,7)
19,8
(8,9-34,1)
18,0
(9,1-27,7)
18,3
(4,3-36)
18,5
(5,2-31,9)
19,5
(6,6-33,7)
19,6
(6,7-33,2)
17,8
(1,8-32,4)
17,4
(4,7-31)
20,7
(9,7-34,8)
19,0
(6,9-33,5)
16,7
(2,7-29,7)
19,4
(9-34)

19,6
(5,3-33,6)
20,2
(8,9-36,6)
19,2
(10,7-32)
18,8
(6,7-35,4)
19,0
(8,3-34)
19,9
(7,6-34,8)
20,0
(7,1-35,5)
18,4
(6,4-33,5)
17,8
(6,6-31,8)
21,1
(10-35,8)
19,4
(6,6-33,6)
17,6
(7,2-30,6)
20,2
(9,6-35)

20,7
(7,8-36,8)
20,0
(8,7-35,9)
20,3
(11-34)
19,9
(4,7-38,5)
19,7
(7,5-35,4)
21,6
(8,2-37,2)
21,5
(6,8-37,5)
19,1
(5,4-34,3)
19,1
(7-32)
22,3
(9,7-38,4)
20,7
(7,4-36,9)
18,2
(7,1-32,6)
21,8
(12-36,8)

15,2
(0,7-31,8)
14,1
(5-26,5)
13,7
(5,6-23)
14,1
(1,7-30,1)
14,4
(3,7-26,4)
14,9
(6,6-28,2)
15,1
(2,3-33,5)
14,3
(0,7-26)
15,0
(4,5-23,6)
14,4
(6,9-27,5)
14,0
(1,8-29,6)
13,8
(3,8-25,7)
15,0
(6,3-24)

9,6
(0,8-21,0)
11,1
(0,8-21)
9,6
(4,4-15,6)
10,0
(-0,7-22,1)
10,2
(1,3-23,2)
10,9
(3,2-20,8)
11,0
(6,8-37,5)
10,6
(0,1-17,7)
11,6
(5,4-20,4)
10,5
(4,7-18,4)
10,5
(1,6-17,9)
9,2
(2,7-20,7)
11,2
(5,3-20,9)

10,0
(-1,3-26,2)

15,7
(1-34,8)

17,9
(4,4-34,8)

18,6
(3,9-34,8)

19,1
(5,6-34,4)

14,3
(3,5-24,1)

11,5
(3,5-17,3)

dolnośląskie

opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińskomazurskie
wielkopolskie
Zachodniopomorskie

9,1
(-2,2-25,4)
7,2
(-0,2-16,9)
9,7
(2,9-20,7)
14,0
(6,9-23,7)
9,6
(1-17,4)
8,6
(0,9-21,4)
-

Badania zrealizowano w ramach zadania 4.1 „Hodowla i chów pszczół oraz dzikich owadów zapylających”
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OCENA BIORÓŻNORODNOŚCI OWADÓW ZAPYLAJĄCYCH
NA TERENACH INTENSYWNYCH UPRAW OGRODNICZYCH
I ROLNYCH
Dariusz Gerula, Bogumiła Badek, Tomasz Białek, Małgorzata Bieńkowska,
Mikołaj Borański, Ryszard Jemioła, Ewa Kołtowska, Zbigniew Kołtowski,
Małgorzata Korbin, Beata Panasiuk, Ewa Skwarek, Dariusz Teper, Paweł Węgrzynowicz
Intensyfikacja rolnictwa prowadzi do zmian w składzie gatunkowym i ilościowym szaty
roślinnej, zarówno na polach uprawnych, jak i na otaczających je stanowiskach naturalnych.
Dla porównania obszary z rolnictwem ekstensywnym, zachowują naturalną wysoką
bioróżnorodność flory i fauny. Zmiany w składzie gatunkowym roślin pożytkowych
w drastyczny sposób wpływają na zmniejszanie się liczby gatunków oraz liczebności
populacji dziko żyjących owadów zapylających. Stała dostępność bazy pokarmowej jest
ważna również dla rozwoju pszczoły miodnej oraz wielkości i jakości produkcji miodu. Aby
wykazać istnienie bioróżnorodności w ekosystemach rolniczych należy wyrazić ją danymi
liczbowymi. Ewidencja obecnego stanu bioróżnorodności pożytecznej entomofauny oraz ich
roślin pokarmowych daje możliwość monitoringu zmian zachodzących w środowisku
i przeciwdziałania w razie wystąpienia niekorzystnych zjawisk. W strefie klimatu
umiarkowanego Europy Środkowej zapylaczami roślin entomofilnych, są owady z nadrodziny
pszczół (Apiodea), a gatunkiem o największym znaczeniu gospodarczym jest pszczoła miodna
Apis mellifera. Pszczoła miodna jest gatunkiem hodowlanym, utrzymywanym głównie
w warunkach gospodarstw pasiecznych. Z punktu widzenia hodowli pszczół, utrata
bioróżnorodności wewnątrzgatunkowej jest bardzo istotna, ponieważ prowadzi do
uszczuplenia zasobów genetycznych. Bogactwo puli genowej w populacjach jest źródłem
zdolności adaptacyjnych i gwarantem powodzenia prac hodowlanych. Populacje pszczoły
miodnej różnią się pod względem genetycznym, jak i morfologicznym. Posiadają też różne
cechy użytkowe, których przydatność ujawnia się w odpowiednich warunkach klimatycznopożytkowych. Ich odrębność można oznaczyć wykonując badania morfometryczne niektórych
części ich ciała oraz wykorzystując bardzo czułe metody molekularne.
Celem badań jest ocena bioróżnorodności dzikich owadów zapylających na terenach
intensywnych upraw ogrodniczych i rolnych oraz ocena bioróżnorodności hodowlanych linii
pszczoły miodnej poprzez analizę zróżnicowania morfologicznego i genetycznego.
W latach 2015-2017 badano występowanie owadów zapylających na obszarach
intensywnej uprawy rzepaku ozimego i gryki. Oceniono zagęszczenie owadów na plantacjach
rzepaku w trakcie nektarowania kwiatów rzepaku oraz największej aktywności przedstawicieli
wszystkich zapylaczy. Liczebność owadów zapylających ustalano z wykorzystaniem metody
transektów liniowych. Do szczegółowych badań taksonomicznych wykorzystano owady
poławiane w pułapki Moernickiego. W każdym roku badań dominujące liczebnie okazały się
pszczoły miodne (98%). Obserwowano również nielicznie występujące pszczoły samotnice,
głownie z rodzaju Andrena i Lasioglossum, Sphecodes oraz trzmiele Bombus Latr.
Stwierdzono istotne różnice w zagęszczeniu owadów pszczołowatych w zależności od
lokalizacji uprawy. Przyjmując, że optymalna liczba owadów podczas słonecznej pogody,
przy temperaturze około 20°C, na 1 m² plantacji rzepaku powinna wynosić od 4 do 6 pszczół,
zagęszczenie pszczół na terenach objętych obserwacjami było niewystarczające do dobrego
zapylenia upraw. Obserwacje owadów na kwitnących plantacjach gryki wykonywano według
metodyki jak na rzepaku ozimym. Zaobserwowano istotne różnice w zagęszczeniu owadów na
poszczególnych plantacjach gryki. Wśród owadów pszczołowatych występujących na gryce,
pod względem liczebności dominowały pszczoły miodne Apis mellifera L. (97%).
Obserwowano również nielicznie występujące pszczoły samotnice, głownie z rodzaju Andrena
i Lasioglossum, oraz trzmiele Bombus Latr. Zagęszczenie pszczołowatych na terenach
objętych badaniami było zróżnicowane i wynosiło od 2 do ponad 3 osobników na m 2.
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Przyjmuje się, że optymalna liczba owadów na 1 m² plantacji gryki powinna wynosić około
3 pszczoły. Zagęszczenie Apoidea na większości plantacji gryki było odpowiednie do dobrego
zapylenia kwiatów.
W celu oceny bioróżnorodności hodowlanych linii pszczoły miodnej przeprowadzono
również analizę zróżnicowania genetycznego 20 linii hodowlanych Apis mellifera rasy
kraińskiej i kaukaskiej. Pszczoły do analiz molekularnych pobrano z 15 pasiek, prowadzących
prace hodowlane pod nadzorem Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie.
Jedną rodzinę pszczelą reprezentowało pięć osobników, natomiast liczebność prób z jednej
linii hodowlanej wynosiła od 7 do 26. Łącznie pobrano 1595 prób reprezentujących 319
rodzin pszczelich. Do oceny zróżnicowania genetycznego wytypowanych linii hodowlanych
zastosowano metodę SSR-PCR, z użyciem sześciu par starterów mikrosatelitarnych (Solignac
i inni 2007). Uzyskane dane przeanalizowano za pomocą programu GenAlEx, w celu
wyznaczenia parametrów statystycznych opisujących stopień zróżnicowania lub (i) pokrewieństwa genetycznego pomiędzy badanymi liniami hodowlanymi i rodzinami pszczelimi
(analiza wariancji molekularnej ANOVA). Na podstawie otrzymanych wartości dystansu
genetycznego przeprowadzono analizę głównych współrzędnych (PCoA – principal coordinate
analysis), umożliwiającą graficzne przedstawienie związku pomiędzy zróżnicowaniem
molekularnym, a odległością genetyczną pomiędzy analizowanymi próbami. W oparciu
o markery mikrosatelitarne, w każdej linii hodowlanej stwierdzono zarówno rodziny pszczele
blisko spokrewnione genetycznie ze sobą jak i te, u których stwierdzono odmienność
genetyczną. Najmniej zróżnicowanymi liniami hodowlanymi, wytypowanymi na podstawie
wartości indeksu utrwalenia alleli (Fst), okazały się Wineta i Kujawska. W pozostałych
populacjach indeks ten był przeciętny, a najwyższy indeks utrwalenia, czyli największe
zróżnicowanie genetyczne zaobserwowano w linii hodowlanej Dobra, jedynej rodzimej
populacji pszczół kraińskich użytkowanej na południu Polski. Analiza wariancji molekularnej
wykazała, że badane linie są przeciętnie spokrewnione wynikało to głównie od przynależności
do linii ewolucyjnej i pochodzenia geograficznego. Na uwagę zasługuje fakt, iż są to pierwsze
w Polsce badania genetyczne pszczół zaplanowane na tak szeroką skalę. W przyszłości po
zgromadzeniu prób referencyjnych przeprowadzona będzie analiza czystości rasowej
(podgatunkowej) powyższych linii hodowlanych pszczół.
Jednocześnie z badaniami genetycznymi wykonano badania morfometryczne. Głównym
celem tych badań była weryfikacja rasowa materiału hodowlanego. Ocenę czystości rasowej
matek pszczelich wykonano na podstawie użyłkowania prawego skrzydła, pierwszej pary
u robotnic (morfometria geometryczna). Do badań posłużyły pszczoły z tych samych rodzin,
z których pobierano osobniki do badań molekularnych. Z każdej próby wypreparowano po
20 prawych skrzydeł pierwszej pary i wprawiono w ramki do przezroczy. Tak przygotowane
preparaty zeskanowano do plików cyfrowych o dużej rozdzielczości i analizowano programem do automatycznego oznaczania punktów przecięcia się żyłek. Następnie poddawano je
weryfikacji wykonując analizę kanoniczną w oparciu o wskaźniki różnicujące je od populacji
wzorcowej (Gerula i inni 2009).
Analizując użyłkowanie skrzydeł stwierdzono, że wszystkie badane linie pszczół są na ogół
czyste rasowo. Spośród 261 rodzin rasy kraińskiej zdyskwalifikowano tylko 0,7 %, natomiast
z 58 rodzin rasy kaukaskiej – 2,9 %. W przypadku pszczół kaukaskich różnica ta wynika
z tego, iż nie są one rodzimym podgatunkiem i ewentualna ich hybrydyzacja jest łatwiej
wykrywalna za pomocą badań morfometrycznych. Aby wyrazić zmienność układu żyłek na
skrzydłach poszczególnych robotnic w rodzinach pszczelich obliczano wskaźnik średniego
odchylenia od średniego pierwiastka kanonicznego. U tych populacji pszczół, u których
zaobserwowano niskie zróżnicowanie morfologiczne robotnic cechowało niskie zróżnicowanie genetyczne (Fst). Współczynnik korelacji Pearsona pomiędzy wskaźnikami zróżnicowania genetycznego i morfologicznego wyniósł R = 0,63.
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Praca została wykonana w ramach zadania 4.2 „Ocena bioróżnorodności owadów zapylających
i pożytków pszczelich”
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JAKOŚĆ PRODUKTÓW PSZCZELICH ODZWIERCIEDLENIEM
UMIEJĘTNIE PROWADZONEJ GOSPODARKI PASIECZNEJ
Piotr Skubida, Teresa Szczęsna, Piotr Semkiw, Ewa Waś, Krzysztof Jeziorski,
Katarzyna Jaśkiewicz, Monika Witek, Urszula Kośka, Andrzej Pioś
Jednym z podstawowych czynników w racjonalnie prowadzonej gospodarce pasiecznej jest
terminowość wykonywanych zabiegów takich jak:
- dokarmianie zimowe rodzin,
- walka z warrozą,
- poszerzanie gniazd węzą,
- przeglądy rodzin w pasiece,
- wymiana matek.
Oprócz przestrzegania terminów, istotną rolę odgrywa również jakość zastosowanych
syropów do dokarmiania podana rodzinom, ich ilość i skład, a także właściwości fizykochemiczne. W przypadku walki z warrozą pamiętać należy o konieczności używania środków
warroabójczych, dopuszczonych do obrotu i zarejestrowanych w kraju oraz w takich dawkach
aby same leki, bądź produkty ich rozkładu, nie kumulowały się w wosku i miodzie, będąc tym
samym bezpiecznymi dla konsumenta.
Aby móc polecać pszczelarzom praktykom konkretne syropy do zimowego dokarmiania,
czy też utrzymania jak najniższego poziomu porażenia warrozą, corocznie w ramach zadania
4.3 w Programie Wieloletnim są prowadzone badania w pasiece, mające na celu testowanie
syropów i leków oraz szczegółowe badania laboratoryjne, stwierdzające ich przydatność oraz
możliwość ich kumulacji w miodzie i wosku. Nadrzędną ideą prowadzonych badań jest
uzyskiwanie wysokiej jakości produktów pszczelich poprzez doskonalenie technologii
pasiecznych, które mają istotny wpływ na eliminację niekorzystnych czynników
zaburzających prawidłowe funkcjonowanie rodziny pszczelej.
W trakcie pierwszego wiosennego przeglądu pasieki (28 marca 2017 r.) stwierdzono, że
wszystkie rodziny w grupie badawczej dokarmianej syropem cukrowym oraz rodziny
badawcze w grupie dokarmianej syropem skrobiowym Apifood (każda z grup licząca
20 rodzin) przezimowały zadowalająco. Stan zapasów zimowych został określony na średnio
3,5 kg zapasu/rodzinę, co potwierdziło właściwe dokarmienie rodzin jesienią w odpowiedniej
dawce. Podczas przeglądu rodzin jednoznacznie stwierdzono brak krystalizacji zapasów w obu
badanych grupach rodzin. Osyp zimowy został pobrany w m-cu marcu 2017 roku, a następnie
określono liczbę pszczół w osypie z każdej rodziny. Okazał się on być ponad sześciokrotnie
niższy w porównaniu do 2016 roku dla grupy dokarmianej syropem cukrowym (średnio 94
pszczoły). W porównaniu do roku poprzedniego grupa rodzin dokarmianych syropem
skrobiowym wykazała około ośmiokrotnie niższy osyp, którego średnia dla grupy wyniosła
140 pszczół.
Wykonano analizy właściwości fizykochemicznych pierwszego miodu wiosennego
pozyskanego z rodzin dokarmionych jesienią 2016 r. syropem skrobiowym Apifood (rodziny
doświadczalne) i miodu pozyskanego z rodzin dokarmionych syropem cukrowym (rodziny
kontrolne). W próbkach miodu pozyskanego z w/w rodzin pszczelich (po 5 próbek z każdej
grupy) wykonano następujące oznaczenia: zawartości wody, aktywności enzymu α-amylazy
(liczby diastazowej), przewodności elektrycznej właściwej, pH i wolnej kwasowości oraz
zawartości 5-hydroksymetylofurfuralu (HMF), składu cukrów i zawartości dekstryn
skrobiowych, zawierający w swoim składzie od 4 do 7 cząsteczek glukozy (DP4 – DP7). Dla
badanych parametrów fizykochemicznych miodu pozyskanego z rodzin doświadczalnych
i z rodzin kontrolnych uzyskano porównywalne wyniki. Oznaczone parametry były też zgodne
z wymaganiami Rozporządzenia MRiRW z dnia 3 października 2003 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz.U. Nr 181, poz. 1773
z późn. zm.). W próbkach miodu wiosennego pozyskanych z rodzin dokarmionych syropem
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cukrowym nie oznaczono dwucukru sacharozy i trójcukru erlozy – cukrów będących
wskaźnikami zafałszowania miodu syropem cukrowym. Natomiast w próbkach miodu
pozyskanych z rodzin dokarmionych syropem skrobiowym Apifood nie oznaczono dekstryn
skrobiowych, co świadczy o tym, że pierwszy miód wiosenny nie zawierał pozostałości
zapasów powstałych po przerobieniu syropu skrobiowego.
Przeprowadzono ocenę stanu biologicznego badanych rodzin pszczelich (40 rodzin
doświadczalnych oraz pozostałych 25 rodzin w pasiece) poprzez trzykrotne pomiary
powierzchni czerwiu i ich siły, w odstępach co 21 dni (realizacja w miesiącach III-V). Średnia
powierzchnia czerwiu oraz siła rodzin w grupie rodzin dokarmianych na zimę syropem
cukrowym oraz syropem skrobiowym Apifood były bardzo zbliżone i brak było istotnych
różnic. Można jedynie zauważyć lekką tendencję w grupie rodzin dokarmianych syropem
cukrowym do lepszego czerwienia matek, co wyraża się większą powierzchnią czerwiu w dniu
22 maja. Biorąc pod uwagę dynamikę przyrostu powierzchni czerwiu w okresie od 4 kwietnia
2017 roku do 22 maja 2017 roku, to w grupie rodzin dokarmianych syropem była ona
nieznacznie wyższa i wyniosła 50 dm2 przyrostu powierzchni czerwiu, w porównaniu do
dynamiki przyrostu powierzchni czerwiu w grupie rodzin dokarmianych syropem Apifood,
który to przyrost wyniósł 46,7 dm2.
Tabela1. Powierzchnia czerwiu (w dm2) oraz siła rodzin (liczba obsiadanych plastrów) w okresie
wiosennym 2017 roku w badanych grupach.
Syrop cukrowy
04.04.2017
02.05.2017
22.05.2017
Pow.
Pow.
Pow.
Siła
Siła
Siła
czerwiu
czerwiu
czerwiu
18,2

7,1

40,8

8,4

68,2

11,8

Apifood
04.04.2017
02.05.2017
22.05.2017
Pow.
Pow.
Pow.
Siła
Siła
Siła
czerwiu
czerwiu
czerwiu
16,5

6,5

40,8

8,4

63,2

11,8

Badano wpływ preparatu odżywczego HiveAlive na rozwój wiosenny rodzin pszczelich.
Materiał do badań stanowiło 20 rodzin, grupa kontrolna (10 rodzin – syrop cukrowy), grupa
dokarmiana syropem z dodatkiem preparatu HiveAlife (10 rodzin). Wyjściowa średnia
powierzchnia czerwiu w grupach: grupa syrop cukrowy + HiveAlife – 15,53 dm2 i grupa syrop
cukrowy - 15,65 dm2. Rodziny z obu grup podkarmiono trzykrotnie dawką pokarmu
o objętości 1 litra w odstępach tygodniowych – 05. 04. 2017, 12. 04. 2017 oraz 19. 04. 2017
roku. Po zakończeniu podkarmiania dokonano ponownego pomiaru powierzchni czerwiu i siły
rodzin w obu grupach.
Tabela 2. Powierzchnia czerwiu (w dm2) i siła rodzin (liczba obsiadanych plastrów) podkarmianych
czystym syropem i z dodatkiem preparatu Hife Alife.

Syrop cukrowy+HiveAlife
Pow.czerwiu
Pow.czerwiu
Siła
04.05.2017
22.05.2017
39,3
9,4
63,0

Siła
15,9

Syrop cukrowy
Pow.czerwiu
Pow.czerwiu
Siła
04.05.2017
22.05.2017
38,9
8,4
68,3

Siła
14,7

Lepsze rezultaty zostały osiągnięte w grupie rodzin podkarmianej czystym syropem
cukrowym, bez dodatków. Podobnie, jak w roku ubiegłym, dodatek preparatu witaminowego
z dodatkiem tymolu nie przyniósł spodziewanych na wstępie rezultatów. Rodziny
podkarmiane syropem cukrowym wykazały tendencję do lepszego czerwienia matek i rozwoju
czerwiu oraz dynamiki jego przyrostu, mimo nieco niższej siły wyrażanej liczbą obsiadanych
plastrów.
Sprawdzeniem właściwie prowadzonych zabiegów gospodarki pasiecznej było określenie
zdrowotności rodzin pszczelich biorących udział w badaniach w kierunku obecności grzybów
z rodzaju Nosema spp. i wirusów (badania zlecone akredytowanemu laboratorium w Zakładzie
Chorób Pszczół w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach). Materiał do badań
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stanowiło 17 próbek pszczół pobranych z poszczególnych rodzin doświadczalnych (z rodzin
dokarmianych syropem cukrowym – 8 próbek oraz rodzin dokarmianych syropem Apifood – 9
próbek). Badania zrealizowano w planowanym terminie w miesiącu maju 2017 roku. Wyniki
badań jednoznacznie świadczą o wysokiej zdrowotności rodzin doświadczalnych. Obecność
patogenów była tak niska, że pozwalała ocenić zdrowotność rodzin pozytywnie, co
niewątpliwie korzystnie wpływa na oczekiwane efekty produkcyjne pasieki.
Zwalczanie warrozy w roku 2017 dokonano preparatem Biowar 500 (substancja czynna
amitraz, w postaci pasków) u 65 rodzin pszczelich. Materiał do badań stanowiło 25 rodzin,
które został podzielone na trzy grupy:
I grupa doświadczalna – rodziny nieleczone Biowarem 500 w latach ubiegłych (n=10),
II grupa – rodziny, w których stosowano Biowar w latach ubiegłych (n=10),
III grupa – rodziny kontrolne (nieleczone) – ocena osypu naturalnego pasożytów (5 rodzin).
Paski Biowar 500 zostały umiejscowione w rodzinach w dniu 31 sierpnia 2017 roku,
a wyjęto je z uli po 8 tygodniach działania, czyli 26 października 2017 roku. Lokalizacja
pasków zgodna z zaleceniami producenta. W tym okresie, raz w tygodniu, liczono pasożyty
spadłe do specjalnych szufladek. Następnie zastosowano preparat kontrolny (kwas
szczawiowy), po zastosowaniu którego, w odstępach tygodniowych, liczono osyp roztoczy.
Obecnie trwają prace nad określeniem skuteczności preparatu Biowar 500 w porównywanych
grupach rodzin.
Po przeprowadzeniu zabiegów zwalczania warrozy wykonano badania pozostałości
amitrazu i produktów jego rozkładu (DMA – 2,4-dimethylaminy i DMA – 2,4-dwumetylofenyloformamidu) techniką GC-MS w próbkach wosku pszczelego i zapasach zgromadzonych
przez pszczoły na zimę. Próbki do badań pochodziły z rodzin doświadczalnych z grupy I
(rodziny nieleczone Biowarem 500 w latach ubiegłych; leczone Baywarolem) i z grupy II
(rodziny leczone Biowarem 500 w latach ubiegłych), w których w 2017 r. do zwalczania
pasożyta pszczół Varroa destructor zastosowano preparat Biowar 500 oraz z rodzin grupy
kontrolnej (5 rodzin), w których nie zastosowano żadnej substancji leczniczej. Próbki wosku
zostały pobrane z rodzin kontrolnych (5 próbek) i z rodzin doświadczalnych I i II grupy
(po 5 próbek z każdej) przed założeniem pasków Biowaru 500 (15 próbek) oraz po wyjęciu
pasków (10 próbek), łącznie przebadanych zostało 25 próbek wosku pszczelego. Próbki zapasu
pobrane zostały po wyjęciu pasków z Biowarem 500 z rodzin kontrolnych i doświadczalnych (I
i II grupy), łącznie przebadanych zostało 15 próbek zapasu.
Badania próbek wosku pszczelego pochodzących z rodzin kontrolnych i doświadczalnych
przed założeniem pasków Biowaru 500 nie wykazały obecności pozostałości amitrazu oraz
metabolitów rozkładu amitrazu (DMA i DMF) w ilości powyżej 0,05 mg/kg (wyznaczona
w laboratorium granica oznaczalności dla tych substancji techniką GC-MS).
Realizując zaplanowane na 2017 r. badania monitoringowe pozostałości substancji
aktywnych produktów leczniczych weterynaryjnych stosowanych przez polskich pszczelarzy
do zwalczania pasożyta pszczół Varroa destructor, zebrano 8 próbek węzy i 24 próbki wosku
pszczelego (łącznie 32 próbki wosku) oraz 104 próbki miodu. Próbki węzy i wosku
pochodziły od pszczelarzy i producentów węzy, a próbki miodu z krajowych pasiek z różnych
rejonów Polski (województwa: dolnośląskie – 3 próbki, wielkopolskie – 20 próbek,
mazowieckie – 47 próbek, świętokrzyskie – 5 próbek, lubuskie – 4 próbki, opolskie –
5 próbek, zachodniopomorskie – 17 próbek, lubelskie – 3 próbek). Najwięcej próbek (47)
pozyskanych do badań w 2017 r. pochodziło z województwa mazowieckiego. W badaniach
wykorzystano opracowane w 2015 r. w ramach zadania 4.3 procedury badawcze oznaczania
akarycydów w produktach pszczelich (wosku i miodzie).
W ramach badań określania pozostałości tymolu w miodzie, w 2017 r. pozyskano
10 próbek miodu z pasieki Zakładu Pszczelnictwa IO w Puławach, w której do zwalczania
pasożyta pszczół Varroa destructor w poprzednim sezonie pszczelarskim (2016) zastosowano
preparat Apiguard (substancja aktywna – tymol). W badaniach tych wykorzystano opracowaną
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w 2016 r. w ramach zadania 4.3 metodę HPLC-RF. W żadnej z przebadanych próbek miodu
nie oznaczono tymolu w ilości powyżej 5 ng/g (wyznaczona w laboratorium granica
oznaczalności metody HPLC-FL dla tymolu). W trakcie realizacji są również badania
pozostałości tymolu w próbkach zapasów zgromadzonych przez pszczoły na zimę, które
pochodziły z rodzin z tej samej pasieki, w których do zwalczania pasożyta pszczół Varroa
destructor jesienią 2017 r. również zastosowano preparat Apiguard. Próbki zapasu do badań
pobrano po 8 tygodniach od momentu zaaplikowania pasków do rodzin pszczelich.
Dokarmianie zimowe rodzin pszczelich w roku 2017 przeprowadzono we wrześniu
i październiku. Do dokarmiania użyto syropu skrobiowego Apikel firmy Kellman – utworzono
grupę doświadczalną, liczącą 20 rodzin oraz grupę kontrolną (20 rodzin), która była dokarmiana syropem cukrowym. Każda rodzina otrzymała przewidywaną dawkę syropu – 16 litrów.
Wykonano analizy porównawcze parametrów fizykochemicznych syropów (skrobiowego
i cukrowego) i wytworzonych z nich przez pszczoły zapasów zimowych. W próbkach
syropów (skrobiowego Apikel i cukrowego) oraz zgromadzonego zapasu (10 próbek zapasu
powstałego po przerobieniu syropu cukrowego oraz 10 próbek zapasu powstałego po
przerobieniu syropu skrobiowego Apikel) wykonano oznaczenia następujących parametrów
fizykochemicznych: zawartości wody, przewodności elektrycznej właściwej, pH i wolnych
kwasów oraz zawartości 5-hydroksymetylofurfuralu (HMF), a także składu cukrów i dekstryn
skrobiowych (DP4-DP7). Łącznie przebadano 22 próbki, w tym po jednej próbce syropu
skrobiowego i syropu cukrowego oraz 20 próbek zapasów.
Badania pierwszego miodu wiosennego na ewentualną obecność zafałszowań syropem
skrobiowym zostaną przeprowadzone w roku 2018. Po okresie zimowania dokona się oceny
wielkości ewentualnej krystalizacji zapasów.
Komplet wyników z zaplanowanych i przeprowadzonych badań zostanie przedstawiony
w szczegółowych sprawozdaniach rocznych za rok 2017.

Badania wykonano w ramach zadania 4.3 „Doskonalenie technologii pasiecznych w kontekście
występowania i eliminacji niekorzystnych czynników, uwarunkowań ekonomicznych i jakości produktów
pszczelich”
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OCENA STOPNIA ZAPRÓSZENIA PRODUKTÓW PSZCZELICH
PYŁKIEM KUKURYDZY
Dariusz Teper, Piotr Skubida, Piotr Semkiw, Zbigniew Kołtowski, Mikołaj Borański
Celem badań było opracowanie metody wyeliminowania lub zminimalizowania obecności
pyłku kukurydzy w produktach pszczelich przez: zastosowanie izolacji przestrzennej pasieki
od plantacji kukurydzy oraz wysiewanie bardziej atrakcyjnych dla pszczół, pod względem
wydajności pyłkowej, gatunków roślin takich jak: facelia błękitna (Phacelia tanacetifolia
Benth.), gryka zwyczajna (Fagopyrum esculentum Moench) i gorczyca biała (Sinapis alba L.)
w pobliżu upraw kukurydzy, w kontekście potencjalnej obecności pyłku transgenicznych
odmian kukurydzy MON 810.
Powyższe badania, stanowiące I etap zadnia, były zaplanowane na lata 2015-2017.
Z powodu opóźnienia w zatwierdzeniu Programu Wieloletniego w 2015 r. nie zbadano
wpływu sąsiedztwa uprawy gorczycy na zbiory pyłku kukurydzy przez pszczoły miodne.
W doświadczeniach mających na celu sprawdzenie preferencji pszczół miodnych
w stosunku do pyłku kukurydzy, w pasiece stacjonującej obok plantacji kukurydzy, zarówno
w 2016 jak i 2017 r. wykorzystano 45 rodzin pszczelich. Rodziny doświadczalne były
podzielone na 3 losowo wybrane grupy, po 15 uli. W 2016 r. wysiano nasiona gryki
w miejscowości Policzna na powierzchni 5 ha oraz kukurydzę w dwóch lokalizacjach
(Policzna i Gębarzów) na areale po 15 ha. Na tych samych areałach, lecz w innych
lokalizacjach w 2017 r. wysiano nasiona facelii w miejscowości Filipinów oraz kukurydzę
w dwóch lokalizacjach - Filipinów i Ługowa Wola.
W obu latach po 15 rodzin pszczelich wywieziono kilka dni przed zakwitnięciem
kukurydzy, a w pełni kwitnienia gryki i facelii. Drugi termin wywozu wyznaczono na czas
gdy kukurydza rozpoczynała kwitnienie. W tym terminie wywieziono po 15 rodzin pszczelich
na każdą lokalizację. Tego samego dnia w każdej grupie doświadczalnej wytypowano po
5 rodzin, w których zainstalowano dennicowe poławiacze pyłku.
Obnóża pszczele do badań palinologicznych pobierano w okresie kwitnienia kukurydzy
w 2016 r. w trzech terminach (15, 21 i 25 lipca) i w sześciu terminach w 2017 r. (13, 18, 21,
25, 28, 31 lipca), oddzielnie dla każdej rodziny pszczelej, lokalizacji i terminu wywiezienia
pszczół. Obnóża przesypywano do oznaczonych foliowych worków. Po przewiezieniu do
laboratorium pyłek był ważony, a następnie mrożony.
We wrześniu pobrane próbki obnóży pyłkowych poddano analizie pyłkowej w celu
określenia w nich zawartości pyłku kukurydzy.
Obnóża pszczele, w obrębie każdej próby, były dokładnie mieszane w celu ich
ujednolicenia. Następnie z każdej próby obnóży odmierzano ok. 10 g porcje i przesypywano
je do opisanych, zakręcanych słoików o pojemności ok. 200 ml i zalewano ok. 50 ml wody
destylowanej. Obnóża zalane wodą pozostawione na 24 godz. do rozmoknięcia, wstrząsano
energicznie od czasu do czasu.
Następnego dnia po dokładnym wymieszaniu zawiesiny pyłku, przy pomocy ezy
wykonywano rozmazy na szkiełkach podstawowych, oddzielnie dla każdej próby. Podsuszone
rozmazy nakrywano szkiełkiem nakrywkowym umieszczając na nim kroplę glicero-żelatyny.
Tak przygotowane preparaty posłużyły do wykonania mikroskopowej analizy
palinologicznej obnóży.
Analizę pyłkową wykonywano przy użyciu mikroskopu biologicznego Olympus BX51
przy powiększeniu 400x. W kolejnych polach widzenia mikroskopu liczono wszystkie ziarna
pyłku klasyfikując je w miarę możliwości do gatunku, rodzaju, rodziny lub typu budowy.
Wyniki wpisywano do przygotowanego wcześniej arkusza kalkulacyjnego w celu wyliczenia
procentowej zawartości poszczególnych typów pyłku. Ziarna pyłku zliczano do momentu,
kiedy suma policzonych ziaren przekroczyła 300. Udowodniono, że podczas wykonywania
jakościowej analizy pyłkowej, policzenie 300 ziaren pyłku z podziałem na typy daje
reprezentatywny wynik.
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Wyniki analiz pyłkowych obnóży pszczelich, pobranych w różnych terminach,
w poszczególnych grupach rodzin pszczelich obrazują poniższe wykresy (rys. 1 i 2).

Rys. 1. Wyniki analiz palinologicznych próbek obnóży pyłkowych pobranych od rodzin pszczelich
w 2016 r.

Ze względu na krótki okres kwitnienia kukurydzy w 2016 r. (pełnia kwitnienia poniżej
1 tygodnia), najbardziej widoczne różnice można zaobserwować w wynikach analizy próbek
obnóży pobranych w pierwszym terminie – 15 lipca (Rys. 1). W tym czasie, rodziny pszczele
wywiezione przed zakwitnięciem kukurydzy wykazywały, podczas zbioru pyłku, wierność
kwiatową w stosunku do gryki i zbierały pyłek kukurydzy mniej chętnie niż rodziny
wywiezione na początku pełni kwitnienia kukurydzy. Procentowa zawartość pyłku kukurydzy
w obnóżach pszczelich przynoszonych przez rodziny wywiezione na plantacje w czasie
kwitnienia kukurydzy, zarówno w części doświadczenia z wysianą gryką w pobliżu, jak i bez
tej uprawy, była ponad trzykrotnie wyższa niż w rodzinach wywiezionych we wcześniejszym
terminie. W obnóżach pyłkowych pobranych w późniejszych terminach różnice w procentowej zawartości pyłku pomiędzy poszczególnymi grupami rodzin pszczelich były bardzo
małe. Było to zapewne związane ze zmniejszającą się dostępnością pyłku w przekwitających
wiechach kukurydzy.
Poza pyłkiem kukurydzy i gryki w obnóżach pszczelich z 2016 r. stwierdzono pyłek:
Policzna – słonecznik, babka, typ maliny, różowate, kapustowate, ostrożeń, trawy, chaber
bławatek, koniczyna biała, wiesiołkowate, typ trybuli, szczaw, cykoria, krwawnik, nawłoć,
czosnek, chaber driakiewnik, liliowate, koniczyna czerwona, komonica;
Gębarzów – gorczyca, babka, koniczyna czerwona, cykoria, pięciornik, szczaw, koniczyna
biała, barszcz, krwawnik, różowate, chaber bławatek, komosowate, typ trybuli, słonecznik,
ostrożeń, chaber driakiewnik, chaber łąkowy, bylica, gryka, fiołek trójbarwny.
Okres kwitnienia kukurydzy w 2017 r. był dwukrotnie dłuższy niż rok wcześniej i trwał
dwa tygodnie. Procentowa zawartość pyłku kukurydzy we wszystkich próbkach obnóży bez
względu na termin ich pobierania, a także lokalizację, była stosunkowo niska i nie
przekraczała 5% (Rys. 2), podczas gdy rok wcześniej, w szczytowym momencie pylenia
wiech, zawartość pyłku kukurydzy w obnóżach od rodzin wywiezionych w drugim terminie
była dwukrotnie wyższa. Zawartość pyłku kukurydzy w obnóżach pochodzących od rodzin
wywiezionych przed zakwitnięciem kukurydzy była wyraźnie niższa niż w rodzinach
przywiezionych na plantację, gdy kukurydza wchodziła w pełnię kwitnienia. Miało to
zapewne związek, podobnie jak rok wcześniej, z typową dla pszczół miodnych wiernością
kwiatową. W kombinacji, gdzie w sąsiedztwie kukurydzy wysiana była facelia, zawartość
pyłku tej rośliny w obnóżach pyłkowych była bardzo wysoka i przekraczała 70%. Procentowy
udział pyłku kukurydzy w próbkach z Ługowej Woli (II termin wywozu pszczół), przy braku
facelii w pobliżu, był zbliżony lub przekraczał wyniki uzyskane z próbek od rodzin z II
terminu z Filipinowa.
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Rys. 2. Wyniki analiz palinologicznych próbek obnóży pyłkowych pobranych od rodzin pszczelich
w 2017 r.

Poza pyłkiem kukurydzy i facelii w obnóżach pszczelich z 2017 r. stwierdzono pyłek:
Filipinów – gryka, chaber bławatek, koniczyna biała, koniczyna czerwona, słonecznik, babka,
kapustowate, mak, chaber driakiewnik, komosowate, fiołek, krwawnik;
Ługowa Wola – słonecznik, gryka, koniczyna biała, facelia, koniczyna czerwona, ostrożeń,
babka, krwawnik, cykoria podróżnik, komonica, bylica, szczaw.
Podsumowując dwuletnie badania, mające na celu ocenę wpływu rośliny konkurencyjnej
w stosunku do kukurydzy, a atrakcyjnej pod względem wydajności pyłkowej można
stwierdzić, że kukurydza jest gatunkiem stosunkowo mało atrakcyjnym dla pszczół miodnych,
jako źródło pożytku pyłkowego. Jednakże w przypadku gdy okolica jest uboga w inną
roślinność pyłkodajną, robotnice pszczoły miodnej mogą wykorzystywać ten pożytek.
Wysianie w pobliżu tej uprawy odpowiednio dużej powierzchni gryki lub facelii znacząco
wpływa na zmniejszenie zainteresowania pszczół pyłkiem kukurydzy. Podstawowym
warunkiem skuteczności zastosowania tej metody jest wysiew nasion tych gatunków
w terminie, który spowoduje zakwitnięcie ich kwiatów przed kwitnieniem kukurydzy.
Analiza palinologiczna 30 próbek miodów wiosennych z 2017 r., pobranych z rodzin
doświadczalnych, w których nie instalowano poławiaczy pyłku, wykazała obecność pyłku
kukurydzy tylko w 2 próbkach, i to w postaci pojedynczych ziaren. Było to zapewne
spowodowane tym, że w miodni nie było komórek z pierzgą pochodzącą z poprzedniego sezonu.
W 15 próbkach pierzgi pobranej przed wywiezieniem pszczół na doświadczenie nie
stwierdzono pyłku kukurydzy. Natomiast w próbkach pobranych po zakończeniu kwitnienia
kukurydzy (15 próbek) pyłek kukurydzy stwierdzono w 11 próbkach, jednak jego zawartość
mieściła się w granicach 0,5-2,0%.
W ramach prac zaplanowanych w zadaniu 4.4 Programu Wieloletniego, prowadzono
badania miodów pochodzących z terenu całej Polski pod względem obecności pyłku
kukurydzy. W ciągu trzech lat badań wykonano analizy ponad 600 próbek miodów
pochodzących od związków i organizacji pszczelarskich, a także pszczelarzy indywidulanych.
Wyniki badań obrazujące frekwencję pyłku kukurydzy w polskich miodach pogrupowano
w cztery rejony (Rys. 3.). Uzyskane wyniki wskazują, że pyłek kukurydzy może występować
w miodach ze zmieniającym się nasileniem we wszystkich rejonach kraju. Najwięcej, bo aż
ponad 40% próbek miodu z pyłkiem kukurydzy odnotowano w 2015 r. w miodach
pochodzących z południowo-wschodnich rejonów Polski. Kukurydza jest uprawiana obecnie
niemal wszędzie na zróżnicowanej powierzchni, zmieniającej się w poszczególnych latach.
Kukurydza należąca do rodziny traw (Poaceae) nie dostarcza nektaru. Z tego powodu
jedynym źródłem pyłku kukurydzy w miodach jest pierzga. Zwrócenie uwagi pszczelarzy na
nieprzenoszenie pierzgi z gniazda do miodni wpłynie na zmniejszenie zawartości pyłku
kukurydzy w miodach lub wyeliminowanie go całkowicie.
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Rys. 3. Frekwencja pyłku kukurydzy w miodach z różnych rejonów kraju w latach 2015-2017

Wnioski
1. Pszczoły z rodzin wywiezionych w pobliże plantacji kukurydzy około tygodnia przed
kwitnieniem uprawy mniej chętnie zbierają pyłek z kukurydzy wykazując wierność
kwiatową w stosunku do kwitnącej wcześniej gryki i facelii, niż pszczoły wywiezione na
początku kwitnienia kukurydzy.
2. Procentowa zawartość pyłku kukurydzy w obnóżach pyłkowych zebranych od rodzin
pszczelich wystawionych w sąsiedztwie uprawy gryki i facelii oraz bez tych upraw
w pobliżu, a wywiezionych na początku pełni kwitnienia kukurydzy, jest podobna.
3. Wysiew gryki i facelii na powierzchni 5 ha w pobliżu plantacji kukurydzy istotnie
wpływa na zmniejszenie zbiorów pyłku z kukurydzy w pasiece przywiezionej tydzień
przed kwitnieniem tej uprawy (również w pasiekach stacjonarnych).
4. Największe ryzyko obecności pyłku kukurydzy w obnóżach pszczelich występuje
w okresie pełni kwitnienia uprawy.
5. Ryzyko występowania pyłku kukurydzy w miodach jest zbliżone na terenie całej Polski.

Badania wykonano w ramach zadania 4.4 „Zaprószenie produktów pszczelich pyłkiem kukurydzy oraz
analiza wykorzystania pożytku nektarowego z dobrych roślin pożytkowych przez rodziny pszczele”
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ŚWIATOWY RYNEK CZEREŚNI – SZANSE I ZAGROŻENIA
DLA POLSKI
Krzysztof Zmarlicki, Piotr Brzozowski
Produkcja i obrót czereśniami
Światowe statystyki, w tym FAOSTAT, w zakresie wolumenu globalnej produkcji czereśni
nie zawsze odzwierciedlają stan faktyczny. Wynika to z faktu, że w opracowaniach do ilości
produkowanych na świecie czereśni często dodawane są wiśnie, których znaczenie
w wolumenie globalnej produkcji tych dwóch gatunków owoców jest znacznie mniejsze. Jest
to efektem podobieństw nazw angielskich tych owoców określanych zamiast „sweet cherry”
dla czereśni i „sour cherry” dla wiśni jedynie słowem „cherry” bardziej utożsamianym
z czereśniami, zwłaszcza w krajach gdzie wiśnia nie jest produkowana na skalę towarową.
W roku 2017 światowa produkcja czereśni i wiśni wynosiła 3,1 mln ton i w stosunku do
roku poprzedniego zmniejszyła się o około 3% z powodu mniejszych zbiorów w Europie
i w Turcji. Szacuje się, że wiśnie stanowią jedynie 11-15% łącznej wielkości produkcji
czereśni i wiśni. Największym producentem czereśni na świecie w roku 2017 była Turcja
z ilością około 500 tys. ton, co oznaczało 4,8% spadek w stosunku do roku 2016 kiedy
wyprodukowano w tym kraju 525 tys. ton. Tuż za Turcją były Stany Zjednoczone z produkcją
495 tys. ton, co stanowiło 8,1 % wzrost w stosunku do roku 2016, kiedy to produkcja wyniosła
458 tys. ton czereśni i wiśni [Fresh 2017]. Trzecim w kolejności producentem czereśni w roku
2017 były Chiny z ilością 360 tys. ton i odpowiednio 330 tys. ton w roku 2016 (9,1 %). Jeśli
dynamika wzrostu zbiorów w tym kraju utrzyma się na obecnym poziomie, to za kilka lat
Chiny będą największym producentem czereśni. O ile bowiem w innych krajach zbiory
wykazują pewne wahania w górę i w dół, o tyle produkcja chińska systematycznie rośnie i tak
w stosunku do roku 2014 (gdy zebrano 220 tys. ton) wzrosła aż o 63,6%. Pomimo tak dużej
produkcji w Chinach, nie jest ona w stanie zaspokoić dużego popytu wewnętrznego i państwo
to jest obecnie największym importerem czereśni z wielkością rocznego importu w 2017 r.
szacowaną na 105 tys. ton (wliczając import Hong Kongu byłoby to 180 tys. ton), podczas gdy
w 2016 r. zaimportowało 109 tys. ton (wliczając import Hong Kongu - 209 tys. ton).
W światowym eksporcie czereśni wiodącą rolę odgrywają trzy państwa: USA, Chile i Turcja.
Na podstawie danych dostępnych w październiku, największym eksporterem czereśni w roku
2017 będą Stany Zjednoczone z wielkością eksportu 110 tys. ton, co oznacza wzrost o 34 tys.
ton w stosunku do roku poprzedniego. Następne będzie Chile z przewidywanym eksportem
(ze zbiorów 2017/2018) 105 tys. ton, (w roku 2016/2017 eksport ten wyniósł 96 tys. ton).
Natomiast Turcja wyeksportuje jedynie 60 tys. ton, co oznacza 25% spadek w stosunku do
roku 2016, gdy eksport wyniósł 80 tys. ton.
W państwach Unii Europejskiej w roku 2017 odnotowano – 21 % spadek produkcji, która
według bieżących danych wyniosła 576 tys. ton wobec 730 tys. ton w roku ubiegłym.
Największe straty w plonach z powodu przymrozków w okresie kwitnienia odnotowano
w Polsce i w Niemczech. Szacuje się, że w Polsce produkcja czereśni była mniejsza o ok. 60%.
Zbiory czereśni w 2016 roku wyniosły 54 tys. ton, a w roku 2017 około 20 tys. ton. Produkcja
czereśni w Niemczech w roku 2016 wynosiła 29,4 tys. ton, a w roku 2017 było to jedynie 16,5
tys. ton [destatis.de]. Pomimo, że stopień samozaopatrzenia Niemiec w czereśnie jest dość
niski i wynosi około 50%, takie zmniejszenie krajowych zbiorów musiało skutkować
wzrostem cen. Według AMI ceny niemieckich czereśni w tamtejszych supermarketach
wzrosły średnio do 6,12 Euro/1 kg, podczas gdy w roku poprzednim czereśnie z produkcji
lokalnej kosztowały od 5,20 do 5,70 Euro [fruchthandel.de]. Do zahamowania wzrostu cen
w supermarketach wydatnie przyczynił się import czereśni głównie z Turcji, dzięki niemu
w czerwcu na pewien czas cena czereśni obniżyła się o 23 eurocenty do poziomu 5,03 Euro/kg.
Ceny niemieckich czereśni były dużo wyższe w sklepach farmerskich, w sprzedaży
bezpośrednio w gospodarstwie oraz na targowiskach lokalnych. Podobna sytuacja miała
miejsce w Polsce, gdzie na rynek trafiały w dużych ilościach czereśnie z Węgier, Turcji i
Ukrainy, obniżając tym samym wyjątkowo wysokie ceny. Również w Szwajcarii oczekiwania
producentów co do bardzo wysokich cen nie potwierdziły się z powodu importu.
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Główne problemy w produkcji i sposoby ich rozwiązywania
W wielu krajach, gdzie produkuje się czereśnie tj.; USA, Kanada, Wielka Brytania,
Holandia czy Polska, jednym z największych zagrożeń w uprawie towarowej są nadmierne
opady deszczu w okresie dojrzewania i zbiorów owoców powodujące ich pękanie.
Szczególnie groźne dla jakości owoców są gwałtowne deszcze po okresie długiej suszy.
W związku ze wzrastającym brakiem akceptacji ze strony rynku na owoce słabej jakości coraz
powszechniej stosuje się osłony z folii, które zabezpieczają czereśnie przed deszczem.
A w Holandii uprawy lokuje się nawet w szklarniach. Jednakże, są to rozwiązania bardzo
kosztowne. W warunkach Polski konstrukcja i folia to wydatek rzędu ok. 200 tys. zł na hektar.
Dlatego w kraju jeszcze stosunkowo niewielu sadowników decyduje się na uprawy czereśni
pod osłonami. Tym bardziej, że istniejące sady na podkładkach silnie rosnących nie nadają się
do przykrycia osłonami przeciwdeszczowymi i przeciwgradowymi. Do przykrycia nadaje się
sad posadzony w gęstej rozstawie na podkładkach słabo rosnących np. GiSelA 5, P-HL A,
Piku 4. Aby zamortyzować bardzo wysoki nakład na osłonę przed opadami, sad czereśniowy
musi być odpowiednio prowadzony, tak aby umożliwiał produkcję wysokiej jakości owoców
w ilości minimum 15 ton z hektara. Produkcja czereśni w sadach pod osłonami według
specjalistów z Kanady poza zabezpieczeniem czereśni przed pękaniem umożliwia uzyskanie
większej masy owoców [www.fruitandveggie.com]. Przykładowo w losowej próbie owoców
nie przykrytych jedynie 80% czereśni miało wagę 9,5 grama i większą, a wśród przykrytych
odsetek ten wynosił 95%. Minusem w uprawie pod osłonami jest znacznie słabsze
wybarwienie owoców i niższy poziom cukru. W doświadczeniu wynosił on 15,7 stopni Brixa,
a dla przykrytych 14,6. Przy odpowiednim marketingu niższa zawartość cukru może być dla
owoców dużym atutem. Ponadto w najbardziej zaawansowanych technicznie konstrukcjach
przewidziano możliwość opóźnienia kwitnienia drzew czereśni, poprzez zamgławianie
w czasie słonecznych dni. Zmniejsza się przez to niebezpieczeństwo przymrozków i opóźnia
zbiór wydłużając przez to okres podaży owoców i optymalizując wykorzystanie zasobów siły
roboczej [Lang 2014]. W warunkach Polski pod osłony ze względu na skłonność do pękania
zalecane są odmiany: `Techlovan`, `Vega`, `Sylvia`, `Tamara`, `Lapins` i `Sweetheart`.
Natomiast ze względu na korzystne ceny i możliwość eksportu w Polsce do produkcji zalecane
są odmiany bardzo późne z uwagi na to, że ich podaż nie będzie konkurować z czereśniami
z krajów południowych.
W Polsce jednym z większych problemów w obrocie czereśniami jest brak odpowiedniej
ilości samochodów chłodni. Powoduje to znaczne pogarszanie jakości owoców i skrócenie ich
„shelflife” po transporcie i w czasie ekspozycji na rynkach hurtowych i na targowiskach.
W związku z powyższym, producenci czereśni w Polsce cenią sobie odmiany odporne na
transport np. `Regina` i `Kordia`, które zachowują trwałość w obrocie do kilku dni. W latach
dużej podaży czereśni, w okresie wysypu owoców, zwłaszcza starych odmian znacząco spada
opłacalność produkcji z uwagi na gwałtowny spadek cen. Według producentów czereśni
dużym problemem w ostatnich latach jest także niedostateczne zapylenie kwiatów w związku
z ograniczoną liczebnością owadów zapylających. Wskazują oni również na narastające
problemy z pracownikami do zbioru za wschodniej granicy i ich bardzo dużą rotacją,
zwłaszcza w latach 2016-2017. Taka sytuacja miała miejsce pomimo relatywnie wysokich
stawek od 1,20 zł za kg do 1,50 zł za kg, albo 14 zł za godzinę pracy. Dlatego w celu
zapewnienia sobie siły roboczej na cały okres zbioru producenci oferowali w 2017 roku
pracownikom sezonowym zakwaterowanie z wygodami i pełne wyżywienie. Dla porównania
w okresie lat 2010-2015 za zbiór kilograma czereśni płacono od 0,70 zł do 0,90 zł, albo 7-9 zł
za godzinę pracy. Ponadto, według wywiadów z producentami czereśni, dużym problemem
jest pękanie owoców związane z opadami deszczu, jak również odstraszanie ptaków. Na
podstawie rozmów ze specjalistami i producentami oraz na podstawie danych z literatury,
wydaje się, że jedynym w pełni skutecznym sposobem na ochronę owoców przed ptakami jest
instalacja siatek.
Jednym z największych problemów w produkcji czereśni są popękane owoce, których nie
akceptuje rynek jako deserowych. Problem ten rozwiązano w USA poprzez nowatorski sposób
polegający na suszeniu i późniejszym usuwaniu pestek, czyli odwrotnie niż w Polsce
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w przypadku przetwórstwa wiśni. Owoce takie są konfekcjonowane i sprzedawane w detalu
jako naturalna i zdrowa przekąska.
Oczekiwania ze strony rynku
Rynek czereśni w krajach Europy zachodniej zorientowany jest na bardzo wysoką jakość
owoców. Zarówno w Europie, USA, Kandzie i Chile owoce natychmiast po zbiorze są
schładzane i dzięki temu mogą być przechowywane do 2 tygodni w temperaturze od minus
2°C do 0°C. Konsumenci poszukują owoców dużych i bardzo dużych. Zdecydowaną
przewagę mają odmiany ciemne błyszczące o średnicy ponad 32 milimetrów. Owoce duże
pomimo bardzo wysokich cen sprzedają się szybciej, niż mniejsze o zdecydowanie niższej
cenie. O jakości i świeżości owoców świadczą zielone ogonki. W związku z powyższym
absolutnie wykluczony jest zbiór mechaniczny czereśni. Również ze względów technicznych
nie jest możliwe prowadzenie zbioru kombajnem pod osłonami.
Krajowy rynek czereśni jest bardzo płytki, statystyczny Polak kupuje ich mało i nieomal
wyłącznie w czasie zbiorów. Dlatego okres podaży owoców jest krótki, gdyż z innych stref
klimatycznych praktycznie się ich nie importuje. Rynek czereśni z racji wysokich cen owoców
charakteryzuje się dużą dochodową elastycznością popytu. Odczuli to producenci w 2017 roku,
kiedy czereśnia w cenie ponad 14 zł/kg nie znajdywała nabywców tak szybko jak w latach
ubiegłych, kiedy sprzedawali ją w cenie ok. 8-10 zł/kg.
W celu oceny oczekiwań potencjalnych konsumentów czereśni w maju i w czerwcu 2017
roku wykonano badania ankietowe. W trzech punktach sprzedaży detalicznej oraz na
targowisku miejskim w Skierniewicach przeprowadzono wywiady z 251 osobami. Ponad
89,6% ankietowanych stwierdziło, że lubi czereśnie. Pomimo tak wysokiego odsetka
akceptacji dla tego gatunku owoców, aż 53,4% badanych konsumentów nie zakupiło w 2017 r.
czereśni. Jako główny powód grupa ta podała ich zbyt wysoką cenę - 73,9% odpowiedzi.
W dalszej kolejności powodem ograniczającym zakup była nieodpowiednia jakość owoców
wskazana przez 17,1% uczestników wywiadu. Ponadto w 8,9% odpowiedzi jako powód braku
zakupu czereśni w bieżącym roku podano brak dostępności owoców w handlu.
Szanse i zagrożenia dla krajowej produkcji czereśni
Produkcja czereśni w Polsce, z uwagi na częste występowanie niekorzystnych warunków
klimatycznych, jest jednym z bardziej ryzykownych działów sadownictwa. Z tego powodu
towarowa produkcja tego gatunku, w celu zminimalizowania zagrożeń ekonomicznych,
powinna być prowadzona przy wykorzystaniu osłon. Technologie te umożliwiają uzyskanie
wysokiej jakości owoców, które znajdą odbiorców na wymagających rynkach Europy
Zachodniej. Szanse na eksport mają zwłaszcza czereśnie późnych odmian. Na rynek krajowy
mogą być produkowane również odmiany wczesne, które będą konkurencyjne cenowo
w stosunku do owoców importowanych. W celu zwiększenia ich konkurencyjności
jakościowej celowym wydaje się również umieszczanie ich pod osłonami. Nie jest to jednak
warunek konieczny do uzyskania rentowności produkcji. Wydaje się jednak, że producenci
czereśni nie powinni ograniczać się wyłącznie do tego gatunku. Konieczna jest dywersyfikacja
i to nie tylko z powodów klimatycznych, ale również w celu zoptymalizowania wykorzystania
siły roboczej i zaplecza technicznego. Z uwagi na rosnące koszty produkcji, w tym zwłaszcza
zbioru, produkcja czereśni na drzewach silnie rosnących będzie coraz mniej opłacalna.
Dlatego, pomimo bardzo wysokich cen zakupu drzewek na podkładkach słabo rosnących,
towarowych sadów czereśniowych nie powinno się zakładać na podkładkach silnie rosnących.
https://www.fruitandveggie.com/fruit/protected-under-cover-20094
https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/StoneFruit.pdf Fresh Peaches and Cherries:
World Markets and Trade. September 2017
Lang, G.A.. (2014). Growing sweet cherries under plastic covers and tunnels: Physiological
aspects
and
practical
considerations.
Acta
Horticulturae.
1020.
303-312.
10.17660/ActaHortic.2014.1020.43.
Pracę wykonano w ramach zadania 5.1 „Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy na rzecz poprawy
konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa
żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”
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WPŁYW AUKSYN NA WZROST I ROZWÓJ ROŚLIN JAGODY
KAMCZACKIEJ (LONICERA CAERULEA) W KULTURACH IN VITRO
Justyna Góraj-Koniarska, Eleonora Gabryszewska
Jagoda kamczacka (Lonicera caerulea L. var. kamtschatica Sevast.) - inaczej suchodrzew
kamczacki jest gatunkiem należącym do rodziny Caprifoliaceae (Przewiertniowate).
Naturalnym środowiskiem jagody kamczackiej są północno-wschodnie rejony Azji, ale
warunki klimatyczne północnej Europy są dla niej również odpowiednie. Ze względu na
smaczne i zdrowe owoce oraz wysoką mrozoodporność zyskuje zainteresowanie wśród
producentów. Zastosowanie rozmnażania metodą in vitro umożliwia otrzymanie dużej liczby
jednorodnego materiału o wysokiej jakości niezależnie od pory roku oraz znacząco przyśpiesza
introdukcję nowych odmian tego gatunku na rynku krajowym. Ważnym elementem tego
procesu jest poznanie czynników wpływających na zdolność ukorzeniania poszczególnych
odmian roślin.
Celem podjętych badań było określenie wpływu auksyn na wzrost, rozwój oraz kondycję
fizjologiczną roślin jagody kamczackiej podczas fazy ukorzeniania in vitro.
Materiał roślinny stanowiły pojedyncze pędy Lonicera caerulea odmiany ‘Wojtek’
i ‘Zojka’ pochodzące z rozmnażania in vitro na pożywce podstawowej Murashige i Skoog’a
(1962) zawierającej 15 mg l-1 2iP oraz 1 mg l-1 mT (mTopolina) zestalonej agarem 2 g l-1 +
gelrite 1,2 g l-1.
Zastosowano dwa rodzaje auksyn - kwas indolilo-3-octowy (IAA) oraz kwas indolilo-3masłowy (IBA) w stężeniach 0,1 - 4,0 mg l-1, podane pojedynczo i łącznie. Kontrolę stanowiły
pędy na pożywce bez auksyny. Wyniki badań po 5 tygodniach kultury wykazały, że procent
ukorzenionych pędów oraz wielkość współczynnika ukorzeniania jagody kamczackiej in vitro
zależy od odmiany oraz rodzaju i stężenia auksyny. Stwierdzono, że u odmiany ‘Wojtek’
procent ukorzenionych pędów na pożywkach z auksyną był niższy, niż u odmiany ‘Zojka’.
W kontroli (pożywka bez auksyny) zanotowano również obecność pojedynczych korzeni.
Wielkość współczynnika ukorzeniania u odmiany ‘Zojka’ wynosiła od 0,5 do 6,2 korzeni/pęd,
a u odmiany 'Wojtek' od 0,1 do 4,0 korzeni/pęd. Ze wzrostem stężenia auksyny (IBA, IAA)
odnotowano przyrost liczby korzeni/pędu. Najdłuższe korzenie w kulturach zanotowano po
zastosowaniu IBA w stężeniu 2,5 mg l-1 oraz 4 mg l-1.
Oceniono również długość pędu, liczbę liści, świeżą masę pędu oraz zawartość chlorofilu
w liściach. Stwierdzono, że auksyny zarówno IAA jak i IBA w miarę wzrostu stężenia
powodowały zwiększony przyrost długości pędów jagody kamczackiej i świeżą masę pędu.
Liczba liści na pożywce kontrolnej wynosiła średnio 9,8 (‘Wojtek’) i 9,6 (‘Zojka’) do ok.
12 liści/pęd na pożywce z auksyną. Traktowanie IBA 4 mg l-1 u odmiany ‘Wojtek’ i mieszanka
IBA 2,5 mg l-1 + IAA 4 mg l-1 u odmiany ‘Zojka’ powodowały obniżenie zawartości chlorofilu
w liściach jagody kamczackiej.
.

Praca została wykonana w ramach zadania 1.5 „System oceny jakości, zdrowotności, czystości odmianowej
i tożsamości genetycznej roślin ogrodniczych rozmnażanych metodą in vitro”
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OCENA TOŻSAMOŚCI GENETYCZNEJ WYBRANYCH ROŚLIN
OGRODNICZYCH ROZMNAŻANYCH METODĄ IN VITRO
Monika Markiewicz
Celem zadania jest ocena tożsamości genetycznej roślin truskawki, maliny, jagody
kamczackiej oraz czosnku rozmnażanych metodą in vitro. Metoda ta, jest jedną
z najważniejszych technologii rozmnażania roślin pozwalającą na szybkie wprowadzenie na
rynek nowych odmian. Istotnym zagadnieniem jest tożsamość genetyczna gatunków
rozmnażanych tą metodą, ponieważ specyficzne warunki kultur in vitro mogą generować
wystąpienie zmienności. Powstające zmiany mogą mieć źródło epigenetyczne (przejściowe)
lub genetyczne (trwałe mutacje DNA). W związku z powyższym, u roślin produkowanych
metodą in vitro konieczna jest kontrola tożsamości genetycznej mikrosadzonek na każdym
etapie produkcji. Ocena tożsamości genetycznej na etapie stabilizacji kultur in vitro prowadzona
jest przez badanie polimorfizmu DNA z wykorzystaniem analiz markerów ISSR oraz AFLP.
Materiał do badań stanowiły po dwie odmiany czterech gatunków roślin ogrodniczych:
truskawki (‘Selva’, ‘Grandarosa’), maliny (‘Polka’, ‘Polana’), jagody kamczackiej (‘Zojka’,
‘Wojtek’) oraz czosnku (‘Ornak’, ‘Jarus’). Genomowy DNA izolowano wg metodyki opisanej
przez Doyle i Doyle (1987) oraz przy użyciu komercyjnego zestawu DNeasy Plant Mini Kit
(Qiagen). Analizy ISSR wykonano z wykorzystaniem starterów z listy University of British
Columbia (Kanada), natomiast analizę AFLP-PCR przeprowadzono wg metodyki opisanej
przez Vos i in. (1995).
Na podstawie przeprowadzonych dotychczas analiz tożsamości genetycznej badanych
odmian przy użyciu starterów ISSR oraz AFLP, zostały wytypowane konkretne zestawy
starterów w najwyższym stopniu różnicujących badane odmiany. Wytypowano po pięć par
starterów AFLP dla truskawki, maliny oraz czosnku, a także cztery pary starterów AFLP dla
jagody kamczackiej. Dla jagody kamczackiej i czosnku wytypowano także startery ISSR: dla
jagody cztery, a dla czosnku pięć starterów. Markery te, wykorzystane zostały do analiz
tożsamości genetycznej badanych odmian podczas opracowywania metodyki ich rozmnażania
w warunkach in vitro – na etapie zakładania kultur i optymalizacji warunków, na etapie
namnażania oraz ukorzeniania. Na etapie namnażania kultur in vitro, oceniano tożsamość
genetyczną roślin truskawki rosnących na pożywkach MS (wg Boxus’a), ale różniących się
ilością cukru i zawartością azotu. Na etapie ukorzeniania w warunkach in vitro, oceniano
rośliny jagody kamczackiej rosnące na pożywkach MS, różniących się ilością regulatorów
wzrostu IBA lub/i IAA, rośliny truskawki rosnące na pożywkach MS, różniących się ilością
cukru, zawartością azotu i regulatorów wzrostu IBA oraz rośliny czosnku poddane zabiegom
odwirusowania.

Prace zrealizowano w ramach zadania 1.5 „System oceny jakości, zdrowotności, czystości odmianowej
i tożsamości genetycznej roślin ogrodniczych rozmnażanych metodą in vitro”
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OCENA SKUTECZNOŚCI ŚRODKÓW AGRO-SORB L-AMINO,
TIMOREX GOLD 24 EC ORAZ VAXIPLANT SL W OCHRONIE
BRATKA OGRODOWEGO PRZED PLAMISTOŚCIĄ LIŚCI
Adam T. Wojdyła, Magdalena Ptaszek, Anna Jarecka Boncela, Agnieszka Czajka
Plamistość liści (antraknoza) Colletotrichum violae-tricoloris należy do jednej z najczęściej
występujących i najgroźniejszych chorób bratka w uprawie pod osłonami jak również
w gruncie. W produkcji podstawową metodą ograniczenia występowania choroby jest
stosowanie fungicydów. Celem badań było określenie skuteczności środków o odmiennym
mechanizmie działania w porównaniu do fungicydów syntetycznych w ograniczaniu rozwoju
plamistości liści bratka (Colletotrichum violae-tricoloris). W badaniach użyto nawóz
organiczny: Agro-Sorb L-Amino (12% całkowite aminokwasy (2,7% związane aminokwasy +
9,3% wolne aminokwasy) + azot całkowity (N) 2% + azot organiczny (Norg) 2% + węgiel
organiczny (Corg) 4% + substancje organiczne w suchej masie 65%), Timorex Gold 24 EC
(23,8% olejku z krzewu herbacianego) oraz Vaxiplant SL (5% laminaryny) do opryskiwania
bratka ogrodowego uprawianego w szklarni.
Doświadczenie przeprowadzono na bratku ogrodowym odmiany ’Acquarelle Felix White’
posadzonym do pojemników 1 dm³ ustawionych na parapecie w szklarni. W czasie trwania
doświadczenia w szklarni utrzymywano wilgotność powietrza około 70%, a temperatura wahała
się pomiędzy 15-19°C. Rośliny podlewano kierując strumień wody bezpośrednio na podłoże lub
matę podsiąkową, na której były ustawione pojemniki. Do przygotowania cieczy użytkowej
stosowano wodę o temperaturze około 20°C i pH 7, do której wprowadzano badane środki.
Po wystąpieniu objawów plamistości liści środki: Agro-Sorb L-Amino (1,0%), Timorex
Gold 24 EC (1,0%) i Vaxiplant SL (0,1%) zastosowano do 4-krotnego co 7 dni opryskiwania
roślin. Jako środek standardowy użyto Gwarant 500 SC (500 g chlorotalonilu w 1 l)
w stężeniu 0,2%. Rośliny kontrolne opryskiwano wodą, a pozostałe badanymi środkami
zużywając 100 ml cieczy na 1 m². Opryskiwanie roślin wykonywano w godzinach rannych
8oo-9oo za pomocą opryskiwacza laboratoryjnego, pneumatycznego Apor o pojemności zbiornika
1,5 dm-³ i ciśnieniu cieczy 0,2 MPa przystosowanego do opryskiwania takiej powierzchni
poletek. W czasie wykonywania opryskiwania końcówkę rozpylającą prowadzono na
wysokości 30 cm nad roślinami. Podczas opryskiwania cieczą bardzo dokładnie pokrywano
górną i dolną stronę blaszek liściowych. Przed rozpoczęciem doświadczenia oraz po 3 dniach
od wykonania 2-, 4-krotnego opryskiwania oraz po 14 dniach od zakończenia ochrony
dokonano obserwacji nasilenia objawów chorobowych wg 8-stopniowej skali. Z kolei
obserwacje dotyczące ewentualnej fitotoksyczności badanych środków prowadzono po
3 dniach od wykonania opryskiwania.
W przeprowadzonych badaniach wykazano, że Agro-Sorb L-Amino i Vaxiplant SL, użyte
do ochrony bratka, wykazywały podobną skuteczność w ograniczaniu rozwoju plamistości
liści, która w zależności od terminu obserwacji wahała się do 58,1% do 71,4%. Wymienione
środki, użyte do ochrony bratka, nie powodowały żadnych zmian w wyglądzie bratka
(fitotoksyczności). Z kolei Timorex Gold 24 EC pomimo, że wykazywał skuteczność od
42,9% do 57,8% okazał się fitotoksyczny w stosunku do bratka i nie może być polecany do
jego ochrony.

Badania wykonano w ramach zadania 2.3. „Analiza możliwości integrowanej ochrony wybranych roślin
ogrodniczych dla upraw małoobszarowych”
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KONTROLA POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
W WODACH POWIERZCHNIOWYCH
Katarzyna Zagibajło, Piotr Sikorski, Artur Miszczak
Stosowanie środków ochrony roślin w produkcji roślinnej przynosi producentom duże
korzyści oraz zapewnia poprawę jakości produkowanych artykułów rolno-spożywczych.
Należy jednak zdawać sobie sprawę, że rosnące zużycie tych środków w rolnictwie pociąga za
sobą niebezpieczeństwo występowania ich pozostałości w wodach powierzchniowych, co
w konsekwencji może stanowić zagrożenie nie tylko dla środowiska naturalnego, ale także dla
konsumenta.
Celem pracy była ocena poziomu zanieczyszczenia wód powierzchniowych, pod względem
występowania pozostałości substancji aktywnych środków ochrony roślin, obejmująca
dopływy Wisły na obszarach intensywnej produkcji ogrodniczej i rolniczej. Próbki do badań
zostały pobrane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie w okresie
od początku lipca do połowy grudnia 2016 roku. Analizę jakościową i ilościową pozostałości
wykonano w Zakładzie Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa
w Skierniewicach. Do badań wykorzystano akredytowaną metodę, obejmującą 95 substancji
biologicznie czynnych, powszechnie stosowanych środków ochrony roślin. Ta szybka
i nowoczesna metoda polegająca na bezpośrednim nastrzyku próbki wody i użyciu
chromatografów cieczowych z podwójnym detektorem masowym (LC/MS/MS) pozwala na
oznaczenie pozostałości na bardzo niskich poziomach stężeń od 0,01 do 0,05 µg/l. Za kryterium
oceny wyników monitoringu przyjęto wartości graniczne wskaźników jakości wody
zamieszczone w załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r.
Łącznie analizie poddano 86 prób wody. W 21 próbach, czyli w 25% ogółu analizowanych,
nie stwierdzono obecności pozostałości środków ochrony roślin. W 14 próbach, czyli w 16%
wykryto pozostałości, których suma wynosiła poniżej 0,1µg/L, w 49 próbach, czyli w 57%
wykryto pozostałości, których suma wynosiła poniżej 0,5µg/L. Wyniki przeprowadzonych
badań wskazują, że 98% prób można zakwalifikować do kategorii A1 jakości wody. Jedynie w
dwóch próbach wody wykryto pozostałości, których suma wynosiła około 2 µg/L, co
kwalifikowało te próby do kategorii A2 jakości wody. Ogółem w 75% badanych prób
(65 prób) stwierdzono obecność 27 różnych pozostałości środków ochrony roślin,
obejmujących fungicydy, insektycydy i herbicydy. Poszczególne pozostałości wykrywane
były z różną częstotliwością. Najczęściej wykrywanym pestycydem występującym w ponad
połowie analizowanych prób był repelent DEET i fungicyd karbaminianowy: karbendazym. W
około co trzeciej próbie wykrywano MCPA (herbicyd) i chloropiryfos (insektycyd fosforoorganiczny). W co piątej próbie znaleziono imidaklopryd (insektycyd neonikotynowy),
boskalid (fungicyd) i propachizafop (insektycyd).
Na podstawie uzyskanych wyników analiz, trzeba stwierdzić, że pozostałości środków
ochrony roślin w wodach powierzchniowych objętych monitoringiem występują stosunkowo
często, choć w większości przypadków na niskich poziomach stężeń, spełniających
wymagania najwyższej kategorii A1 jakości wody.
Istnieje potrzeba kontynuowania badań pozostałości w wodach powierzchniowych, żeby
ocenić skalę zagrożenia ich czystości oraz wyeliminować ryzyko narażenia środowiska
i konsumenta na występujące w wodzie pozostałości środków ochrony roślin.

Badania wykonano w ramach zadania 2.5 „Badanie pozostałości środków ochrony roślin w ramach
urzędowej kontroli ich stosowania”
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INTERNETOWA PLATFORMA WSPOMAGANIA DECYZJI
NAWODNIENIOWYCH
Waldemar Treder, Krzysztof Klamkowski, Anna Tryngiel-Gać, Katarzyna Wójcik,
Tomasz Pych, Mirosław Kiełkiewicz, Aleksandra Zbudniewek
W warunkach klimatycznych Polski największym ograniczeniem w intensyfikacji
produkcji i zwiększaniu powierzchni upraw ogrodniczych jest dostępność i jakość wody do
nawodnień. Z uwagi na to, wdrożenie technologii nawadniania oszczędzających wodę stanie
się w najbliższych latach zadaniem pierwszoplanowym. W okresie ostatnich kilkunastu lat
intensywnie rozwijany jest sposób nawożenia roślin polegający na podawaniu nawozów wraz
z wodą podczas nawadniania. System ten, zwany fertygacją, pozwala na precyzyjne
dozowanie nawozów bezpośrednio do strefy korzeniowej roślin, przez co zmniejsza się ich
zużycie, ogranicza się zasolenie gleb oraz skażenie wód powierzchniowych i gruntowych
pierwiastkami troficznymi. Aplikacja nawozów wraz z wodą jest najbardziej efektywną
technologią nawożenia. Wprowadzenie jej do powszechnego stosowania wymaga jednak
specjalistycznej wiedzy.
W ramach zadania 3.1 „Rozwój wodo- i energooszczędnych technologii upraw
ogrodniczych” Programu Wieloletniego Instytutu Ogrodnictwa na lata 2015-2020 został
opracowany i wdrożony do praktyki internetowy system wspomagania decyzji związanych
z wyborem optymalnego systemu nawodnieniowego oraz optymalnych dawek i częstotliwości
nawadniania i fertygacji roślin ogrodniczych (Internetowa Platforma Wspomagania Decyzji
Nawodnieniowych – IPWDN). System ten został zainstalowany na serwerze
i upowszechniany za pośrednictwem strony internetowej Instytutu Ogrodnictwa
(http://www.nawadnianie.inhort.pl). Zadanie to jest rozwinięciem prac wykonanych w ramach
Programu Wieloletniego realizowanego w latach 2008-2014. Stworzony w trakcie ich
realizacji internetowy serwis zaleceń nawodnieniowych dla upraw sadowniczych został
rozszerzony i uzupełniony o nowe gatunki roślin ogrodniczych (warzywa, rośliny ozdobne,
szkółki drzew i krzewów sadowniczych). Sieć automatycznych stacji meteorologicznych
umożliwia precyzyjne wyznaczanie potrzeb nawodnieniowych roślin, szczególnie
w krytycznych okresach ich wzrostu i rozwoju, w różnych regionach kraju. Efektem podjętych
działań jest stworzenie zaleceń dotyczących nawadniania i nawożenia konkretnych gatunków
roślin ogrodniczych. Powstające metodyki związane są z wyborem systemu nawodnieniowego, optymalnych dawek, częstotliwości nawadniania i fertygacji roślin. Serwis zawiera
aktualne i historyczne dane meteorologiczne, bazę artykułów popularnonaukowych oraz
publikacji naukowych poświęconych nawadnianiu oraz aplikacje obliczeniowe do wyznaczania
potrzeb nawadniania i symulacji rozchodzenia się wody w różnych typach gleb, co pozwala na
optymalny dobór parametrów systemu nawodnieniowego oraz określenie wysokości optymalnych dawek wody. Ważnym elementem serwisu są narzędzia pomocne do prowadzenia
nawożenia przez system nawodnieniowy (aplikacje do wyznaczania dawek i stężeń
podawanych nawozów). Działania te stanowią podstawę opracowania kompleksowej strategii
zrównoważonego nawadniania upraw ogrodniczych, warunkującą wysoką produktywność roślin
i jakość plonu z równoczesnym oszczędnym gospodarowaniem malejącymi zasobami wody.
Zawarte w serwisie wytyczne umożliwią producentom i doradcom praktyczne
wykorzystanie najnowszych wyników badań ułatwiających podejmowanie decyzji
w zaistniałych sytuacjach problemowych.

Badania wykonano w ramach zadania 3.1 „Rozwój wodo- i energooszczędnych technologii upraw
ogrodniczych”.
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WPŁYW WIELOLETNIEGO, JEDNOSTRONNEGO NAWOŻENIA
GLEBY NA GROMADZENIE SIĘ DEPOZYTÓW NAWOZOWYCH
W UPRAWACH PAPRYKI POD OSŁONAMI
Agnieszka Stępowska
Charakterystyczną cechą tunelowych upraw papryki w centralnej Polsce jest monokultura.
Wyraźna specjalizacja produkcji w tunelach drewnianych ograniczyła stosowanie
zmianowania do cyklów 5-letnich (okres trwałości konstrukcji) i spowodowała zaniechanie
stosowania płodozmianu. Budowa nowoczesnych, stalowych tuneli wyeliminuje wprawdzie
zmianowanie, ale stwarza możliwości wprowadzenia ograniczonego następstwa roślin. Jest to
wskazane ze względu na poprawę stanu fitosanitarnego gleby, a przede wszystkim ze względu
na wykorzystanie depozytów nawozowych pozostających corocznie po uprawie papryki.
Celem badań prowadzonych w latach 2014-2017 było okreslenie wielkości i rodzaju
depozytów głownych składników nawozowych (N, P, K, Mg, Ca) w glebach spod uprawy
papryki w tunelach nieogrzewanych w rejonie Radomskim, oraz ocena stopnia zagrożenia
gleb i wód gruntowych związkami w/w pierwiastków. Rozpoznanie tematu pozwala na
opracowanie modyfikacji nawożenia dla gospodarstw o różnym wieku użytkowania gleb,
zgodnie ze stwierdzoną i przewidywaną wielkością depozytów nawozowych. Z drugiej strony
umożliwia określenie stopnia wykorzystania pozostałości nawozów po uprawie papryki przez
rośliny przedplonowe, co powinno stanowić zachętę do stosowania następstwa roślin.
Monitoringiem 3-letnim objęto 10 upraw papryki w tunelach nieogrzewanych (9 upraw
w rejonie Przytyku, Potworowa, Klwowa, Ulowa i Odrzywołu, 1 uprawa w Skierniewicach,
w IO). Próby glebowe pobierano przed rozpoczęciem uprawy, w trakcie owocowania i po
zakończeniu uprawy. Próby pobierano ze stanowisk z wieloletnią i krótkotrwałą (2-3 lata)
monokulturą papryki („tunel stary”– S, „tunel nowy”– N), z rzędów (R) i międzyrzędzi (MR),
z głębokości. Próby pobierano przed uprawą (I) z głębokości 30, 60 i 90 cm, w trakcie
owocowania (II) z głębokości 30 cm, oraz po uprawie (III) z głębokości 30 i 60 cm. W trakcie
owocowania (sierpień) analizowano również materiał roślinny ze starych i nowych tuneli.
Monitoring zmian w zawartości składników pokarmowych w profilu glebowym
w monokulturowej uprawie papryki pozwala na ocenę mobilności głównych makroelementów
i ocenę wielkości ich depozytów w glebie, w aspekcie dostępności dla roślin i zanieczyszczenia środowiska glebowego przez N i P. Analizy gleby wykazały, że odczyn oraz
zasolenie warstwy ornej w uprawie papryki w tunelach nieogrzewanych (30 cm) utrzywał się
na stabilnym poziomie pH 6-6,7 (przed uprawą) i pH 6,1-6,3 (w okresie owocowania
i fertygacji). Zasolenie wynosiło odpowiednio od 0,6-0,8 g NaCl/dm3 do 0,7-1 g NaCl/dm3.
Nie wykazano istotnego zróżnicowania tych parametrów w zależności od miejsca poboru
prób. W warstwie ornej przed uprawą, kumulacja N była zawsze wyższa w miejscu rzędów,
co oznacza, że w poprzednim sezonie uprawy rośliny nie zdążyły wykorzystać całego
podanego azotu. Podobnie było z zawartością P, ale wyższą notowano zawsze w tunelach
z wieloletnią uprawą. Analizy gleby w trakcie owocowania, przy stałej fertygacji pożywką
o pełnym składzie wykazały, że tylko w nowych tunelach zawartość N w warstwie ornej była
wyższa w rzędach, niż międzyrzędziach, a w starym tunelu było odwrotnie. Również
najwyższą kumulacje P, K i Ca stwierdzano w starym tunelu, w międzyrzędziach. Oznacza to,
że przy wieloletniej uprawie papryki w tym samym podłożu korzenie słabiej się rozrastają i
nie wykorzystują nawozów rozprowadzanych horyzontalnie. Rośliny nie wykazywały jednak
objawów niedoboru ani toksyczności pierwiastków. Pozwala to wysnuć wniosek, że warstwa
orna prawidłowo uprawiana nie różni się istotnie pod względem właściwości chemicznych
i fizyczno-chemicznych niezależnie od długości okresu uprawy monokulturowej. Poziom Mg
był bardzo wyrównany i nie stwierdzono jego nadmiernej kumulacji (poziom 60 mg Mg/dm3,
co wskazuje na prawidłowe stosunki powietrzno-wodne w powierzchniowej warstwie gleby
i prawidłowe wykorzystanie składnika przez rośliny. Podobnie było w przypadku Ca
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(ok. 1000 mg/dm3). W warstwie gleby na poziomie 60 cm przed uprawą, stwierdzano
zróżnicowane większe zasolenie i zawartość N w zależności od rodzaju gleby i okresu
użytkowania. Z reguły wartości były wyższe w glebach gliniastych (rejon Przytyku,
Odrzywołu i Skierniewic), niż w glebach lekkich (rejon Potworowa, Klwowa i Ulowa).
Wyższe zawartości P w rzędach, niż międzyrzędziach (o ok. 50 %) świadczą o większej
intensywności wymywania tego składnika w bezpośrednim profilu przesiąkania pożywki.
W miejscach pobierania prób stwierdzono ok. znaczne ilości K, co oznacza wmycie w głąb
gleby nadmiernych ilości potasu podanych w trakcie uprawy. Zawartości składników po
uprawie były zawsze na nieco zwiększonym poziomie, co przed uprawą w danym roku.
Należy jednak zauważyć, że ilości te stale wzrastały w ciągu kolejnych lat badań, niezależnie
od wieku tuneli. Najbardziej jednak w tunelach zlokalizowanych na glebach cięższych. Na
granicy podglebia, na poziomie 90 cm zawartości N i P w tunelach wykorzystywanych ponad
5 lat były nawet 2-krotnie większe, niż w tunelach 2-3 letnich. Nie stwierdzono jednak
zdecydowanej zależności wielkości akumulacji od rodzaju gleby.
W monitorowanych uprawach papryki zbiory rozpoczynały się w I dekadzie lipca. Plon
wczesny kształtował się na poziomie 17-23 % (zależnie od lokalizacji uprawy i terminu
sadzenia roślin), a plon handlowy stanowił zawsze ponad 90 % plonu ogólnego niezależnie od
lokalizacji. Plon ogólny wynosił od 10-12 kg/m2. Udział owoców klasy I wynosił 60-75 %
plonu ogólnego. Pozostałą część stanowiły owoce niekształtne i mniejsze niż charakterystyczne dla odmiany (klasa II). Plony nie różniły się istotnie.
Analizując glebę pobraną z rzędów i międzyrzędzi, wykazano tendencję do zróżnicowania
zawartości składników w miejscu rzędów i międzyrzędzi. Na ogół kumulacja składników,
zwłaszcza w głębszych warstwach gleby była wyższa w rzędach. Podstawowym więc
zaleceniem wynikającym z badań jest konieczność corocznych zmian lokalizacji rzędów
i międzyrzędzi. Wprowadzając kontrolowane (i ograniczone) nawożenie, zgodnie
z określonymi wcześniej tendencjami do kumulacji składników w danej glebie można
stymulować rośliny do wykorzystywania skumulowanych wcześniej składników. Wówczas
jest szansa na zmniejszenie i rozłożenie w czasie procesu miejscowego wymywania N i P.
Ze względu na zróżnicowanie warunków i poziomu produkcji papryki w rejonie
radomskim nie jest możliwe opracowanie jednolitego programu nawożenia, pomimo
poznanych tendencji do gromadzenia depozytów w różnych glebach. Wyniki analiz
i diagramy tendencji depozytowych są zgromadzone w arkuszach kalkulacyjnych jako baza do
przygotowywania programów nawożenia dla poszczególnych gospodarstw, w oparciu
o bieżące analizy gleby. Taki sposób wspomagania decyzji pozwala na zrównoważone
nawożenie papryki, zapobieganie degradacji gleby i skażeniu wód gruntowych.

Praca wykonana w ramach zadania 3.2. „Rozwój zrównoważonego nawożenia roślin ogrodniczych
i zapobieganie degradacji gleby i skażenia wód gruntowych”.
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MOŻLIWOŚCI DIAGNOSTYCZNE ODŻYWIANIA JABŁONI
Z UŻYCIEM ANALIZY LIŚCI I KWIATÓW
Paweł Wójcik, Jacek Filipczak
Prawidłowe odżywianie roślin gwarantuje uzyskiwanie wysokich plonów dobrej jakości.
W uprawie roślin sadowniczych podstawowym narzędziem diagnostycznym w ocenie
odżywiania roślin jest analiza mineralna liści w okresie letnim. Analiza liści w tym terminie
umożliwia opracowanie strategii nawożenia roślin w kolejnym sezonie wegetacyjnym.
Korekta odżywiania roślin w roku wykonania analizy mineralnej jest niemożliwa, gdyż
większość procesów fizjologicznych determinujących plonowanie drzew jest zakończona. Aby
skutecznie nawozić rośliny sadownicze konieczna jest zatem ocena ich odżywiania w całym
okresie wegetacyjnym, a szczególnie w okresie do kwitnienia. Z powyższych powodów,
celowe było określenie możliwości wykorzystania w strategii nawożenia jabłoni analizy
mineralnej ich organów na początku sezonu wegetacyjnego. W przeprowadzonych badaniach
wykorzystano liście zbierane w fazie różowego pąka oraz kwiaty w okresie pełni kwitnienia
jabłoni odmiany ‘Szampion’. Badania prowadzono w sadach jabłoniowych w województwie
mazowieckim (3 sady), łódzkim (1 sad), warmińsko-mazurskim (1 sad) oraz lubelskim (1 sad).
W każdym sadzie wyodrębniono poletka ze zróżnicowanym nawożeniem mineralnym.
Analiza mineralna liści pobieranych z jednorocznych długopędów na przełomie lipca
i sierpnia stanowiła odniesienie. Liście z krótkopędów i długopędów oraz kwiaty pobierano
z zewnętrznej partii korony, w połowie jej wysokości. Każda próbka liczyła 120-150
liści/kwiatów. Materiał roślinny suszono, mielono, a następnie poddano analizie na zawartość
makro- i mikroskładników.
Wyniki analizy kwiatów i liści w 2017 r. wykazały szerokie zakresy zawartości składników
oraz znaczną zmienność większości składników w poszczególnych organach roślinnych.
Szczególnie wysoką zmienność zanotowano w przypadku wapnia, boru, miedzi i cynku
w liściach przed kwitnieniem.
W analizie nad określeniem korelacji między zawartością składników w poszczególnych
częściach rośliny użyto funkcji liniowej lub wielomianowej drugiego stopnia. Na tej
podstawie stwierdzono, że zawartości potasu, boru i manganu w liściach po kwitnieniu były
determinowane przez ich zawartości zarówno w liściach przed kwitnieniem, jak i w kwiatach.
Zawartości fosforu i magnezu w liściach po kwitnieniu determinowane były tylko przez ich
zawartości odpowiednio w liściach przed kwitnieniem oraz w kwiatach. Na podstawie
uzyskanych równań regresji optymalne zakresy zawartości potasu w liściach przed kwitnieniem
wyniosły 1,27-1,56 %, a w kwiatach 1,78-1,85 %. Optymalne przedziały zawartości boru
i manganu w liściach przed kwitnieniem wyniosły odpowiednio 47-174 mg kg-1 i 42-70 mg kg-1,
a w kwiatach 56-146 mg kg-1 i 28-38 mg kg-1. Optymalne zakresy zawartości magnezu
w kwiatach wyniosły 0,22-0,26%, a fosforu w liściach przed kwitnieniem > 0,41%.
Wyniki wskazują, że dla większości składników istnieje możliwość wykorzystania liści
przed kwitnieniem oraz kwiatów w ocenie odżywiania jabłoni, a w konsekwencji w strategii
nawożenia. Istnieje jednak potrzeba kontynuacji badań w kolejnych latach celem
doprecyzowania podanych wyżej optymalnych zakresów zawartości składników
w poszczególnych organach rośliny.

Badania wykonano w ramach zadania 3.2 „Rozwój zrównoważonego nawożenia roślin ogrodniczych
i zapobieganie degradacji gleby i skażenia wód gruntowych”.
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WYBRANE PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE
I FIZYKO-CHEMICZNE GLEB INTENSYWNIE
WYKORZYSTYWANYCH W UPRAWIE WARZYW
Magdalena Szczech, Urszula Smolińska, Beata Kowalska, Waldemar Kowalczyk,
Michał Oskiera, Jacek Nowak, Jolanta Winciorek, Anna Michalska
Utrzymanie żyzności gleb użytkowanych rolniczo i zapobieganie ich degradacji ma
kluczowe znaczenie w produkcji żywności. Od wielu lat obserwowane są niekorzystne zmiany
prowadzące do niszczenia cennej warstwy próchnicznej gleby m.in. w wyniku nadmiernego
odwodnienia, zanieczyszczenia szkodliwymi substancjami, zmiany szaty roślinnej oraz
niewłaściwej uprawy. Ten stan pogłębia się ze względu na intensywne stosowanie nawozów
mineralnych przy jednoczesnej rezygnacji z nawożenia organicznego oraz ograniczone lub
niewłaściwe zmianowanie. Stosowanie ciężkiego sprzętu rolniczego niszczy strukturę gleby.
Te wszystkie czynniki powodują przyspieszoną mineralizację i znaczne straty masy
próchnicznej w glebie. Konsekwencją są niekorzystne zmiany mikrobiologiczne zachodzące
w glebie. Mikroorganizmy glebowe odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu żyzności
i budowaniu właściwej struktury gleby, mają również ogromny wpływ na wzrost
i zdrowotność roślin. Wszelkie niekorzystne zmiany prowadzące do zubożenia bioróżnorodności mikrobiologicznej i degradacji gleby, powodują spadek jej produktywności, erozję,
a także selekcję w kierunku rozwoju mikroorganizmów szkodliwych dla roślin, co powoduje
poważne problemy w uprawach i straty, z którymi rolnicy borykają się latami.
Celem pracy była ocena stanu gleb w produkcji warzyw (papryki, cebuli i kapusty), gdzie
stosowana jest bardzo intensywna uprawa z ograniczonym zmianowaniem. Badania
porównawcze wykonano dla gleb intensywnie użytkowanych oraz sąsiadujących z nimi gleb
ugorowanych. Ocenę prowadzono na podstawie wskaźników mikrobiologicznych (aktywność
enzymu dehydrogenazy, ogólna liczebność bakterii i grzybów, bakterii fluoryzujących
z rodzaju Pseudomonas, bakterii przetrwalnikujących, bakterii Azotobacter, stosunek ogólnej
liczby bakterii do grzybów, liczebność kopiotrofów i oligotrofów), chemicznych (pH i zasolenie
gleby, zawartość materii organicznej i poziom węgla organicznego w glebie, koncentracji
makro- i mikroskładników), fizycznych (gęstość objętościowa, porowatość gleby i polowa
pojemność wodna).
Dotychczasowe wyniki badań sugerują, że największe zaburzenia równowagi
mikrobiologicznej mogą występować w glebach, gdzie prowadzona jest intensywna uprawa
cebuli i kapusty. Stwierdzono tam istotne obniżenie zawartości materii organicznej i węgla
organicznego. Konsekwencją tego zjawiska było znaczne obniżenie aktywności biologicznej
gleby, wyrażone zmniejszoną intensywnością działania wskaźnikowego enzymu
dehydrogenazy. Ponadto w uprawie cebuli stwierdzono również obniżenie ogólnej liczebności
bakterii i grzybów. W uprawie papryki takich zmian nie zaobserwowano, prawdopodobnie
dzięki corocznemu stosowaniu nawozów naturalnych. Jednak ze względu na wieloletnie
uprawy papryki w monokulturze, producenci mają ogromne problemy z nagromadzeniem
patogenów w glebie, czego wynikiem jest coroczne, zwiększone nasilenie występowania
chorób roślin i straty w plonach.

Praca wykonana w ramach zadania 3.2 „Rozwój zrównoważonego nawożenia roślin ogrodniczych
i zapobieganie degradacji gleby i skażenia wód gruntowych”.
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ZASTOSOWANIE RÓŻNYCH ŚCIÓŁEK
W EKOLOGICZNEJ UPRAWIE OGÓRKA I CUKINII
W CELU OCHRONY ROŚLIN PRZED CHWASTAMI
ORAZ WZBOGACENIA GLEBY W SKŁADNIKI POKARMOWE
Teresa Sabat, Dorota Marcinkowska, Stanisław Kaniszewski
Celem prowadzonych badań było określenie przydatności różnych ściółek w uprawie
ekologicznej ogórka i cukinii dla wzbogacenia gleby w składniki pokarmowe i ochrony roślin
przed chwastami.
Badania prowadzono na Certyfikowanym Polu Ekologicznym Instytutu Ogrodnictwa
w Skierniewicach w latach 2016-2017. Jednoczynnikowe doświadczenie uprawowe
prowadzono w 4 powtórzeniach. Rozsadę ogórka ekologicznej odmiany ‘Soplica F1’ i cukinii
ekologicznej odmiany ‘Black Beauty’ posadzono na poletkach o powierzchni 10 m2.
Zastosowano trzy rodzaje ściółek: świeżo ściętą koniczynę, matę biodegradowalną Covelana L
(wzbogaconą suszonymi roślinami lucerny) i czarną włókninę ogrodniczą. Kontrolą
w doświadczeniu była kombinacja bez zastosowania ściółki. Bardzo wysokie wymagania
pokarmowe warzyw dyniowatych, co do azotu i potasu, uzupełniono przed sadzeniem rozsady
ogórka i cukinii kompostem w dawce 30 t/ha. W kombinacji ze świeżo ściętą koniczyną po
posadzeniu rozsad rośliny wyściółkowano koniczyną, dając 4 kg na 1m2. Doświadczenie było
nawadniane za pomocą kroplowego systemu nawadniającego. W trakcie wegetacji ogórka
i cukinii określano stopień zachwaszczenia roślin na losowo wybranym 1 m2 poletka
doświadczalnego każdej kombinacji. Obserwacje przeprowadzano w trzech terminach, na
dzień przed terminem ręcznego odchwaszczania. Liczono chwasty i ważono je. Jedynie
kombinacja wyściółkowana czarną włókniną była zupełnie wolna od chwastów i nie podlegała
ocenie. Zbiory ogórków i cukinii przeprowadzano dwa razy w tygodniu. W trakcie zbioru ogórki
sortowano na wybory: korniszony (6-8 cm), konserwowe (9-10 cm), kwaszeniki (10-12 cm),
które stanowiły plon handlowy, oraz owoce przerośnięte, niekształtne i chore. Ogórki te wraz
z handlowymi stanowiły plon ogólny. Owoce cukinii były sortowane na wybory: owoce
konserwowe (7-14 cm), owoce małe (15-21 cm), owoce duże i młode (22-30 cm). Owoce te
stanowiły plon handlowy. Owoce przerośnięte (powyżej 30 cm), niekształtne i chore stanowiły
plon niehandlowy i wraz z plonem handlowym wchodziły w skład plonu ogólnego. Wszystkie
sorty były liczone i ważone. Poszczególne zbiory zostały zsumowane i uśrednione. Uzyskane
wyniki poddano analizie statystycznej.
W celu zbadania wpływu ściółek z roślin bobowatych na wzbogacenie gleby w składniki
mineralne, przeprowadzono analizę gleby przed posadzeniem rozsady ogórków i cukinii oraz
po likwidacji doświadczeń w każdej z kombinacji.
Tab. 1. Analiza gleby (składniki dostępne) przed założeniem
z ogórkiem
pH
Zs
N.NO3
Kombinacja
rok
3
w H2O
g NaCl/dm
Przed doświadcz.
2016
6,5
0,17
26
Kontrola
7,3
0,17
34
Agrowłóknina
7,6
0,16
35
Koniczyna
6,9
0,16
30
Covelana L
7,0
0,19
49
Przed doświadcz.
2017
6,4
0,19
21
Kontrola
6,9
0,16
11
Agrowłoknina
7,1
0,17
16
Koniczyna
7,1
0,19
15
Covelana L
7,3
0,19
15
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i po zakończeniu doświadczenia
P
96
132
136
104
112
101
106
108
116
137

K
Mg Ca N.NH4
3
mg/dm gleby
53 106 690
4,9
147 129 784
2,6
36 154 940
1,8
66 108 607
2,3
59 136 774
3,5
81
93
523
2,4
86
96
877
<1,0
38 100 920
<1,0
56 130 1420
1,3
55 152 1430
1,4

Tab. 2. Analiza gleby (składniki dostępne) przed założeniem i po zakończeniu doświadczenia z cukinią .
pH
Kombinacja

rok

Przed doświadcz.
Kontrola
Agrowłóknina
Koniczyna
Covelana L
Przed doświadcz.
Kontrola
Agrowłóknina
Koniczyna
Covelana L

2016

2017

w H2O
6,5
6,9
7,0
7,0
6,4
6,4
6,9
6,6
6,9
6,6

Zs
g
NaCl/dm3
0,17
0,18
0,19
0,18
0,22
0,19
0,18
0,14
0,19
0,15

N.NO3

P

K

Mg

Ca

N.NH4

690
632
780
610
595
523
712
760
670
710

4,9
1,9
3,0
2,7
3,7
2,4
<1,0
<1,0
1,4
1,9

mg/dm3 gleby
26
37
43
38
50
21
14
12
14
15

96
97
100
93
97
101
83
78
80
69

53
88
81
136
66
81
73
25
110
33

106
129
147
126
115
93
95
94
100
97

Na podstawie obserwacji zachwaszczenia upraw ogórka i cukinii przy zastosowaniu
ściółkowania stwierdzono, że ściółki ze świeżo ściętej koniczyny i Covelany L
w początkowym okresie wegetacji dobrze spełniały swoje zadanie. Chwastów było mało
i miały niewielką masę. Później Covelana L i ściółka z koniczyny zaczęły przerastać
chwastami i przestały spełniać swoją funkcję ochronną, chociaż masa pojawiających się
chwastów była niższa niż w kombinacji bez stosowania ściółki.
Zastosowane w doświadczeniach uprawowych ogórka i cukinii ściółkowanie miało istotny
wpływ na uzyskane plony. W latach 2016-2017 uprawy ogórka, najwyższe plony ogólne
i handlowe owoców w kg z 1m2 uzyskano kolejno w kombinacjach: ściółka ze świeżo ściętej
koniczyny, czarnej agrowłókniny i Covelany L.
Cukinia w 2016 r. dawała istotnie najwyższy plon ogólny i handlowy owoców w kg z 1 m 2
na ściółce z koniczyny i czarnej agrowłókniny. W 2017 r. najwyższy plon ogólny owoców
cukinii otrzymano na ściółce Covelana L i czarnej agrowłókninie, a plon handlowy na
Covelanie L i koniczynie.
Reasumując, zastosowanie ściółki ze świeżo ściętej koniczyny i Covelany L w uprawie
ogórka i cukinii pozwoliło na istotne zwiększenie plonów tych warzyw, poprzez wzbogacenie
gleby w łatwo przyswajalny azot oraz ograniczenie ilości i masy chwastów.

Praca wykonana w ramach zadania 3.4 „Doskonalenie ekologicznej produkcji ogrodniczej”
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WYRÓŻNIKI FITOMONITORINGU DLA PAPRYKI
W TUNELACH NIEOGRZEWANYCH
Agnieszka Stępowska, Artur Kowalski, Teresa Sabat
Przystąpienie Polski do UE spowodowało wzrost popytu na pomidory i paprykę
w największych sieciach handlowych Europy (60% polskich warzyw i owoców eksportowych
sprzedaje 10 największych sieci handlowych). Największą dynamikę wykazuje handel
zagraniczny papryką, pomimo, że uprawiana jest najprostszymi metodami – w gruncie
nieogrzewanych tuneli. W ciągu ostatnich 20 lat jej areał pod osłonami wzrósł od prawie zera
do ponad 1200 ha, a wolumen eksportu stanowi obecnie prawie 1/5 jej produkcji. W 2000 r.
Polska wyeksportowała jej nieco ponad 1,5 tys. ton za niecałe 0,5 mln USD, obecnie wielkość
ta jest 10 razy większa, a wartość roczna wynosi średnio 15 mln USD (55 mln zł). Rozwój
upraw papryki i dynamika obrotu wskazuje, że zagraniczny popyt na owoce w klasie I będzie
wzrastał. Powstają nowoczesne obiekty uprawowe – nieogrzewane, stalowe tunele
zblokowane lub wielkopowierzchniowe tunele z poduszką powietrzną. Konstrukcje takie
umożliwiają wprowadzenie rozwiązań technicznych i zastosowanie nowoczesnych narzędzi
produkcyjnych i wspomagających decyzję dotychczas niedostępnych dla produkcji w tunelach
o konstrukcji drewnianej. Warto więc nadal inwestować w badania mające na celu
optymalizację efektów produkcyjnych. Tym bardziej, że jak wykazują dane ostatnich lat
rozwój tej produkcji stał się przyczynkiem znacznego wzrostu gospodarczego głównych
rejonów uprawy papryki.
Badania naukowe przeprowadzone w kierunku efektywnego wykorzystania nowoczesnych
środków produkcji jak nawozy aktywizujące, stymulatory wzrostu, środki poprawiające
właściwości podłoży, substraty i rozwiązania techniczne w obiektach foliowych pozwalają na
opracowanie podstaw do tworzenia kompleksowych programów uprawy, monitoringu
punktów krytycznych, doradztwa i szkolenia, przystosowanych do regionalnych warunków
uprawy różnych gatunków warzyw. Od 2005 roku przedstawienie takiej oferty, czyli tzw.
wartości dodanej jest warunkiem zgłoszeń konkursowych firm prezentujących się na targach
NTV, HortiTech w Amsterdamie, FruitLogistica w Berlinie itp. Dla obszarów ekstensywnej
produkcji taka „wartość dodana” jest niedostępna, ponieważ brakuje punktów odniesienia
(dane dot. zmian parametrów roślin i klimatu) dla opracowania prognoz plonowania. Znaczna
część badań w zakresie agrotechniki upraw pod folią dotyczy szczegółów nawożenia gleby
i żywienia roślin. Potrzebne jest natomiast ścisłe powiązanie ich z problemem ochrony roślin
przed stresem i likwidacji jego skutków. Nowoczesnym narzędziem pozwalającym na
dokładniejszą, niż wyłącznie wizualną ocenę uprawy i sterowanie wzrostem i rozwojem roślin
jest f i t o m o n i t o r i n g. Zebranie jak największej liczby danych dotyczących wzrostu
roślin i warunków panujących w uprawie pozwala na jej kontrolę nawet w ekstensywnych
gospodarstwach. Ma to szczególne znaczenie we wprowadzaniu integrowanych metod
produkcji. Dobrze pojęta moda na stosowanie w produkcji roślinnej zasad „know-how”
i „wiseuse” oznacza wprowadzanie nowoczesnych technologii i mądre gospodarowanie w
otaczającym nas środowisku. O ile jednak w produkcji szklarniowej i w ogrzewanych
cieplarniach głównym zadaniem jest zwiększanie produktywności roślin ponad przeciętną, o
tyle w uprawach w tunelach nieogrzewanych można się do tej granicy przybliżyć, znacznie
poprawiając także jakość warzyw.
Prognozy klimatyczne opracowane przez IPCC (Międzynarodowy Zespół do Spraw Zmian
Klimatu) dla Europy na lata 2071-2100, wskazują na dalszy wzrost średniej temperatury
powietrza. Dla większości obszaru Polski średnia temperatura roczna ma wzrosnąć o mniej
więcej 3,5 oC w stosunku do lat 1961-1990. Wraz z obserwowanym ociepleniem klimatu
wzrosła zmienność plonów w Polsce. Im większy wzrost temperatury powietrza, tym większa
liczba anomalii pogodowych skutkujących stratami w plonach. W Polsce wiosna bywa
chłodna i ciemna, a latem często przeważają wpływy klimatu kontynentalnego – suchego
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i upalnego. W innych latach po ciepłej i suchej wiośnie, następuje chłodne i deszczowe lato.
Nasz zmienny klimat bardzo utrudnia bezpośrednie odniesienie zagranicznych wyników badań
i wdrożeń do krajowych warunków, dlatego tak niewiele danych literaturowych można
wykorzystać w naszych uprawach i konieczne jest opracowanie lokalnych zaleceń. Tym
bardziej, że jesteśmy jednym z nielicznych krajów w Europie uprawiającym bardzo
zróżnicowane typy i odmiany poszczególnych gatunków.
Śledząc dane z fitomonitoringu możemy już na początku powstawania zmian, korygować
nieprawidłowości – np. za pomocą zmiany pewnych parametrów klimatu, składu pożywki
i modyfikacji strategii podlewania itp. i choćby częściowo zapobiec problemom, które
mogłyby pojawić się w przyszłości np. utrudnienia w kwitnieniu, zawiązywaniu
i wybarwianiu owoców, a tym samym wpływać na plonowanie papryki i jej sytuację na rynku.
Pierwszoplanowe jest jednak wybranie charakterystycznych cech mierzalnych i policzalnych,
które odzwierciedlają faktyczny stan roślin. Zaawansowane prace badawcze są przeprowadzone przy użyciu odpowiedniej aparatury. Bardzo ważne są instrumenty do pomiaru stanu
fizjologicznego roślin (fizjometry, czujniki temperatury i wilgotności liści, porometry,
fluorymetry, chlorofilomierze) oraz parametrów klimatu. Interpretacja szerokiego spektrum
danych, jakich dostarcza nowoczesna aparatura pomiarowa wymaga specjalistycznej wiedzy
technicznej i w zakresie fizjologii roślin, często obcej ogrodnikom. Prace rozwojowe muszą,
więc stać się pomostem między nauką a praktyką.
Kompleksowość rozwiązań w zakresie produkcji żywności wysokiej jakości przy
zmniejszonych kosztach uprawy roślin ma również niebagatelne znaczenie w procesie
powstawania organizacji producenckich – prawnych podmiotów gospodarki narodowej
i silnych partnerów dla firm handlowych. Wsparciem dla grup jest fachowe, krajowe
doradztwo bazujące na doświadczalnictwie naukowym prowadzonym w jednostkach
badawczo rozwojowych i naukowych.
Celem badań prowadzonych w Instytucie Ogrodnictwa w latach 2013-2016 było ustalenie
wartości charakterystycznych dla wybranych cech morfologicznych i fizjologicznych roślin
papryki słodkiej o optymalnym wzroście i rozwoju. Najważniejsze było określenie
wyróżników możliwych do zastosowania w fitomonitoringu krajowych upraw papryki.
Paprykę wielkoowocową uprawiano w tunelu nieogrzewanym, zgodnie z zasadami przyjętymi
w produkcji wielkotowarowej w Polsce. Rośliny sadzono w zagęszczeniu 4,12 szt. m-2 i prowadzono w systemie ograniczonego cięcia. Prowadzono fertygację kroplową pożywkami
dostosowanymi do wymagań papryki w poszczególnych fazach rozwojowych.
W fitomonitoringu pomidora szklarniowego grupę reprezentatywną stanowi 0,6-2%
populacji (2 rośliny na 100 m2 lub na 100 roślin). W tunelu niogrzewanym panują mało
stabilne warunki klimatyczne, które można korygować tylko w niewielkim stopniu. Dlatego
badania prowadzono na 30 roślinach papryki (z których każda traktowana była jako odrębne
powtórzenie, w doświadczeniu ścisłym), co stanowiło 6,25% populacji roślin uprawianych
w tunelu nieogrzewanym o powierzchni 225 m2. Wybierano rośliny o zbliżonym tempie
wzrostu i wyglądzie, aby określić charakterystyczne zakresy badanych parametrów.
Wykonano wielokrotne pomiary parametrów morfologicznych i fizjologicznych papryki
podlegających zróżnicowaniu w zależności od kondycji roślin. Pomiary cech morfologicznych
wykonywano sukcesywnie, co 2 tygodnie od momentu sadzenia roślin do początku
owocowania. Pomiary powierzchni liści oraz parametrów fizjologicznych – co najmniej 1 raz
w tygodniu, w 3 fazach rozwojowych (faza IWW tj. intensywny wzrost wegetatywny, 3-10
tydzień uprawy, faza PK tj. pełnia kwitnienia, 9-16 tydzień uprawy, faza PO tj. pełnia
owocowania, 16-28 tydzień). Każdy parametr analizowano statystycznie w układzie
jednoczynnikowym, dla 30 powtórzeń (roślin), testem Keuls’a-Newmana.
Dzięki pomiarom metrycznym określono dynamikę wzrostu roślin i przyrostu średnicy
pędu głównego pod węzłem głównym. Liczbowo określono tempo wykształcania pędów I, II
i III rzędu, kwitnienia i zawiązywania owoców w okresie pomiarów (tab.1). Metodą
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skanowania w systemie WinDIAS określono powierzchnię w pełni wyrośniętego liścia.
Poprzez pomiar absorpcji optycznej w zakresie czerwieni i podczerwieni w wyrośniętych, ale
młodych i całkowicie zdrowych liściach określono zawartość chlorofilu oraz zdolność
asymilacyjną tj. wydajność fotoukładu PSII przy stałej fotosyntezie (fluorymetria – protokół
„yield” Δ F) w zbliżonych warunkach świetlno-termicznych (pomiar PAR). Za pomocą
porometru określano przewodniość szparkową liści przy granicznych wartościach
optymalnego zakresu wilgotności względnej powietrza tj. 60-80 % (332 mmol.m-2.s-1 przy ok.
80 % RH, 779 mmol.m-2.s-1 przy ok. 60 % RH), w temperaturze optymalnej tj. <30 oC.
Mierzono również liściowy LAI. Obserwacje uwzględniały opisową ocenę wyglądu roślin
i owoców (met. diagnostyki wzrokowej). Ocenie podlegało również plonowanie roślin,
zarówno w aspekcie ilościowym jak i jakościowym. Dla potwierdzenia statusu żywieniowego
roślin wykonano analizy chemiczne gleby i rośliny.
Czynnikiem najbardziej ograniczającym wigor wegetatywny roślin było dorastanie
owoców przeznaczonych do I zbioru. Stwierdzono, że w tym okresie liść ma powierzchnię
mniejszą nawet o 30 cm2 niż liść dorastający w okresie pełni kwitnienia, po I zbiorze
wyrośniętych owoców (125 cm2). Wydajność fotoukładu PSII utrzymywała się jednak na
stabilnym poziomie 0,505-0,696 tj. około 50 % optymalnego wykorzystania światła
(teoretyczna wartość 1 przy 100-procentowej absorpcji promieniowania). Odczyty porometrii
w warunkach optymalnych temperatur i wilgotności wskazywały stabilny poziom otwarcia
szpark (przewodniość szparkowa 332-391 mmol.m-2.s-1), za wyjątkiem okresu pełni
kwitnienia, gdy w tunelu panowały bardzo wysokie temperatury (>40 oC), a liście traciły
turgor (spadek do 170 mmol m-2 s-1) (tab. 2.). Zawartość chlorofilu w poszczególnych
roślinach nie różniła się istotnie w momencie kolejnych pomiarów, ale wzrastała w miarę
wydłużania się okresu uprawy od 84,8 CCI do 140,9 CCI dla roślin standardowych i o silnym
wigorze oraz od 45 CCI do 120 CCI dla roślin słabiej rosnących. Z kolei zmiana powierzchni
wyrośniętego liścia była podobna u roślin standardowych i słabszych (zwiększenie
powierzchni po I zbiorze od 43 do 48 cm2. U roślin o bardzo silnym wigorze nie stwierdzono
wyraźnych różnic w wielkości liścia w różnych fazach wzrostu i rozwoju. Indeks liściowy
LAI zmieniał się w czasie uprawy nieznacznie: u roślin słabszych od 0,8 do 0,9; u rosnących
prawidłowo od 1 do1,2; o silnym wigorze wegetatywnym od 1 do 2,2.
Plon handlowy wynosił średnio 3 kg z rośliny (12,4 kg m-2) i stanowił ponad 90 % plonu
ogólnego. Jest to wielkość odpowiadająca potencjałowi produkcyjnemu papryki przy
zagęszczeniu pędów owocujących I i II rzędu 12 szt. m-2 (tab. 3.). Pozwala to stwierdzić, że
badane parametry były charakterystyczne dla prawidłowo rozwiniętych i owocujących roślin
papryki słodkiej i można uznać je za wartości standardowe.
Średnie wartości badanych wyróżników dla ocenianej populacji standardowej uznano za
wskaźnik prawidłowego wzrostu i rozwoju papryki. Znaczne odstępstwa od tych wartości
średnich kwalifikowano jako objaw nieprawidłowości w funkcjonowaniu rośliny.
W ostatnim roku badań monitoringiem objęto 180 roślin, z czego 60 roślin stymulowano
w kierunku zwiększenia wigoru wegetatywnego, a 60 roślin ograniczano we wzroście
(różnicowanie żywienia, schładzaniu przez zwilżenie, usuwaniu części wegetatywnych lub
generatywnych itp.). Zabiegi wykonywano: a- w momencie stwierdzenia, że wartości
wyróżników odbiegają od normy; b- w momencie zauważenia objawów dysfunkcji.
Monitorowanie roślin kontynuowano również po zabiegach specjalnych. Rośliny z każdej
grupy osobno oceniano pod względem plonowania.
Stwierdzono, że terminowe zabiegi poprawiające kondycję roślin umożliwiają dobre
plonowanie pomimo okresowych dysfunkcji, w przeciwieństwie do roślin narażonych na
zaburzenia w funkcjonowaniu. Najlepsze efekty uzyskano w przypadku wczesnej reakcji na
podstawie wartości wyróżników fitomonitoringu. W wymiarze gospodarczym wprowadzenie
omówionej „wartości dodanej” może oznaczać ok. 20 % wzrost udziału klasy I w plonie
handlowym, co oznacza wzrost zyskowności krajowej produkcji papryki o ok. 30 mln. zł
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rocznie (średnio ok. 25 tys. zł/ha). Prognozowanie plonowania umożliwi też regulację podaży
i popytu towaru eksportowego i zwiększy konkurencyjność polskiej papryki.
Na podstawie przeprowadzonych pomiarów, obserwacji i analiz wybrano parametry, które
powinny stać się wyróżnikami dla oceny kondycji roślin. Jako kryterium przyjęto łatwość
wykonania pomiaru/obserwacji/analizy oraz stopień w jakim wartości pomiaru
odzwierciedlają stan faktyczny rośliny.
 Zrezygnowano z porometrii jako metody oceny intensywności transpiracji. Jest to
wprawdzie bardzo dobry wyróżnik dla kondycji roślin, ale szybko zmienia się w czasie pod
wpływem warunków termicznych i wilgotnościowych, a pomiar jednostkowy (porometr
automatyczny Decagon SC1) trwa około 30 minut. Poza tym koszt aparatu jest wysoki i nie
jest realne by korzystali z niego producenci papryki.
 Indeks LAI jest przydatny przy precyzyjnym sterowaniu ulistnieniem (cięcie pędów).
 Skanowanie powierzchni liści pozwala określić kondycję rośliny i przewidywać jej
możliwości asymilacyjne, ale pomimo mobilności urządzenia czynności pomiarowe są
niewygodne i praktycznie wymagają udziału dwóch pracowników. Pomiar powierzchni
liści powinien jednak być stosowany w przypadku usługowej działalności doradczej.
 Stwierdzono, że pomiary metryczne, choć łatwe do przeprowadzenia są pracochłonne, ale
dają wiele przydatnych informacji i mogą stanowić dane wspomagające ocenę.
 Zmiany w zawartości chlorofilu świadczą o przesunięciu równowagi wegetatywnogeneratywnej roślin (niższa zawartość – nasilenie cech generatywnych, wyższa – intensyfikacja wzrostu wegetatywnego).
 Najbardziej przydatne informacje o kondycji rośliny daje fluorymetria – pomiar wydajności
fotoukładu PSII (stosunek ilości światła pochłoniętego do ilości światła docierającego do
liści) określający sprawność fotosyntetyczną i asymilacyjną roślin. Pomiar jest prosty
i szybki, ale koszt fluorymetru może przekraczać możliwości finansowe przeciętnego
gospodarstwa produkującego paprykę.
 Analiza chemiczna roślin pozostaje najbardziej niezawodną, wiarygodną i dostępną metodą
oceny stanu odżywienia roślin, ale musi być wsparta diagnostyką wzrokową ze względu na
tempo reakcji roślin na zmiany składu w metabolizmie. Wyniki analizy mają niewielkie
znaczenie w ocenie szybkości reakcji roślin na bieżące warunki klimatyczne.
 Najbardziej dostępną formą oceny stanu uprawy papryki jest diagnostyka wzrokowa
i świadomość konsekwencji odstępstwa od prawidłowego wyglądu roślin.
 Wyróżniki fizjometryczne (zawartość chlorofilu, wydajność fotoukładu PSII,
przewodność szparkowa i indeks LAI są odpowiednie dla oceny kondycji papryki
i przewidywania zmian wigoru. Ze względu jednak na konieczność stosowania
kosztownej aparatury pomiary takie mogą być wykonywane w ramach działalności
grup producenckich lub przez wyspecjalizowanych doradców usługowych.
 Realna jest możliwość utworzenia programów wspomagających uprawę papryki
opartych na pomiarach nowoczesną aparaturą, ale ich wykorzystanie zależy od popytu
na specjalistyczne usługi doradcze.
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Tab. 1. Wyróżniki fitomonitoringu – tempo wykształcania pędów I i II rzędu, kwiatów i zawiązków
u papryki w okresie przed I zbiorem, średnia dla 30 roślin
termin pomiaru
13 V
1 VI
16 VI
30 VI
16 VII

pędy I rzędu
2,5
jw.

pędy II i III rzędu
kwiaty
sztuki na 1 roślinie
0
1
5,0
5,0
7,5
2,5
10,0
6,4
12,5
5,5

zawiązki/owoce
0/0
2,5/0
5,1/0
3,9/2,5
7,5/2,5

Tab. 2. Wyróżniki fitomonitoringu – wartości wybranych parametrów morfologicznych
i fizjologicznych papryki w kolejnych fazach wzrostu, średnia dla 30 roślin
parametr
wysokość rośliny
średnica pędu pod I węzłem
powierzchnia liścia
zawartość chlorofilu CCI
wydajność PSII Δ F
przewodność szparkowa
indeks liściowy LAI

miano
cm
mm
cm2
mmol.m-2.s-1
-

IWW
46,0
9,9
95,00
107,0 a* 30,0 b
0,505
332,0
1,0

faza rozwojowa
PK
70,0
12,8
125,00
127,0
0,671
170,0
1,1

PO
98
15,8
95,5
119,5
0,696
390,8
1,25

*Średnie oznaczone literami różniły się istotnie (dla P=95 %)

Tab. 3. Plonowanie papryki prawidłowo wykształconej rośliny, średnia dla 30 roślin
parametry plonu
plon ogólny
plon wczesny (I zbiór)
plon handlowy
owoce kl I
owoce kl II
kl. II -małe
kl. II - niekształtne
owoce niehandlowe
BER
infekcje
zawiązki
parametry owocu klasy I
wybarwienie owoców
(% wybarwionej powierzchni
owocu)
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kg
(z 1 rośliny)
3,20
0,53
3.00
2,35
0,65
0,16
0,49
0,20
0,13
0
0,07

%
%
plonu ogólnego
plonu handlowego
x
x
16,6
x
93,0
x
73,4
78,3
20,3
21,7
5,0
5,3
15,3
16,3
6,3
x
4,1
x
0
x
2,2
x
grubość ścianki
długość/szerokość
masa (g)
(mm)
(cm)
191
8
12/8
udział owoców o określonym stopniu wybarwienia
w całkowitej liczbie owoców na roślinie
100 %
75 %
50 %
25 %
<5%
0%
58
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